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سازمان راه کارگر به مناسبت  یرکزم یتهکم یانیهب

 ! زنان یهمنع خشونت عل ینوامبر روز جهان ۲۵

  
آنان،  یها ییو دختران هر روز شاهد آنند که عالئق آنان، توانا زنان

 یرو تحق یشودارزش شمرده م یشود، ب یگرفته م یدهآنان ناد یازهاین

 ینفود نگاه یرز یزندگ یاز عرصه ها یاریبس یراشوند ز یم

 یو سکس یروان یزیکی،ف یردساالرانه قرار دارند. خشونت هام

قدرت "مردانه" است.   ینا یششکل نما ینو خشن تر ینگسترده تر

 یها یهخشونت در خدمت استمرار و محکم کردن پا یناعمال ا

و  یمسئله فرد یکزنان  یهزن و مرد است. خشونت عل یانم ینابرابر

ست که بر ساختار  یکامال اجتماع یبلکه مسئله ا یست،ن یخانوادگ یا

# من  Me Too"  ینحاکم بر جامعه استوار است. با مطرح شدن کمپ

شد. نه تنها هنرمندان زن، چهره  یاننما یشترب یخکوه  ینهم" سر ا

زن  یندگانمختلف، بلکه نما یزنان در عرصه ها یشناخته شده  یها

در  یدماتمختلف خ یدر پارلمان اروپا و کارکنان زن در بخش ها

برداشتند.  یجنس یتپارلمان اروپا، پرده از اعمال خشونت و آزار و اذ

و  یتکشور اقرار کرد که اذ ینا یرنخست وز ی،ترزا م انگلیسدر 

 یگرآنچنان گسترده است که د یدولت یزنان در دستگاه ها یآزار جنس

 2015آلمان در سال  ییجنا یسگرفت. گزارش پل یدهآن را ناد یتواننم

 یکزن به دست مردان نزد یکاز آن است که در هر سه روز  یکحا

پارتنرسابق،  یاهمسر، پارتنر، همسر و  لینرسد. قات یخود به قتل م

اروپا را  یهستند. کشور آلمان قطب صنعت یبرادر قربان یاپدر و 

در جهان برخوردار است.  یاقتصاد یدهد و از قدرت باال یم یلتشک

خشونت به زنان در  یبر گستردگ یرشات مبنها از انتشار گزا یسوئد

منع  یباال ینقوان ازاست که  یجامعه شوکه شده اند. سوئد کشور

 یناز زنان برخوردار است و در ا یتحما یستمخشونت به زنان و س

 ست. ییاروپا یکشورها یگرد یبرا ییالگو یشهرابطه هم

 امونی،یرپ یخشونت در کشورها یناعمال ا ینشان دادن دامنه  برای

 یننشان دادن دامنه ا یبرا یران. در کشور ایستدر دست ن یآمار

در  یست به قانون مدن یکاف یست،به دادن آمار ن یازیفاجعه ن

 :یندازیمب یکشورمان نگاه

هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي  - ۶۳۰ ماده

مان حال آنان در ه یتواندمشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد م

 یتواندكه زن مكره باشد فقط مرد را م یبرساند و در صورت  را به قتل

 به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

و معابر، تظاهر  یهر كس علنا در انظار و اماكن عموم - ۶۳۸ ماده

دو نماید، عالوه بر كیفِرعمل، به حبس از ده روز تا  یبه عمل حرام

كه مرتكب  یضربه شالق محكوم میگردد و در صورت  (۷۴ماه یا تا )

 یعفت عموم یول باشد یكیفر نم یشود كه نفس آن عمل دارا یعمل

( ۷۴حبس از ده روز تا دو ماه یا تا )  فقط به ددار نمای را جریحه 

 ضربه شالق محكوم خواهد شد.

ظاهر  یعموم در معابر و انظار یكه بدون حجاب شرع یزنان - تبصره

شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار 

 محكوم خواهند شد. ینقد  یلاير جزا

اقامتگاه زِن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است  - ۱۰۰۵ ماده

ندارد و همچنین زنیكه با  یكه شوهر او اقامتگاه معلوم یمعذالك زن

ه محكمه، مسكن علیحده اختیار كرده خود و یا با اجاز  رضایت شوهر

 علیحده نیز داشته باشد. یمیتواند اقامتگاه شخص

چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد  یهرگاه شخص - ۱۰۲۹ ماده

طالق كند در این صورت با رعایت ماده  یتواند تقاضا یزن او م

 دهد.  یرا طالق م حاكم او  ۱۰۲۳

سال تمام  ۱۳رسیدن به سن  عقد نكاح دختر قبل از - ۱۰۴۱ ماده

سال تمام شمسي منوط است  ۱۵و پسر قبل از رسیدن به سن  یشمس

 به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. یبه اذن ول

نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد  - ۱۰۴۳ ماده

 یموقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدر

ت موجه از دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این بدون عل

خواهد با او  یكه م یكامل مرد یتواند با معرف یصورت دختر م

ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهریه كه بین آنها قرار داده شده پس 

از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به 

 ماید.ثبت ازدواج اقدام ن

هیچكس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن  - ۱۰۴۹ ماده

 خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

زن خود را طالق دهد زن  یهر گاه شوهر قبل از نزدیك - ۱۰۹۲ ماده

را  یهخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر یهمستحق نصف مهر

عیناً یا مثال یا قیمتا استرداد  حق دارد مازاد از نصف را  قبال داده باشد

 کند.

فسخ شود زن  یبه جهت یهر گاه عقد نكاح قبل از نزدیك - ۱۱۰۱ ماده

كه موجب فسخ عنن باشد كه در  یندارد مگر در صورت یهحق مهر

 وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است  این صورت با

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر  - ۱۱۰۵ مادۀ

 است.

وظائف زوجیت  یهر گاه زن بدون مانع مشروع از ادا - ۱۱۰۸ مادۀ

 امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

نماید  یكه شوهر تعیین میكند سكن یزن باید در منزل - ۱۱۱۴ مادۀ

 مگر آنكه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

 یه منافك یشوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعت - ۱۱۱۷ ماده

 یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. یمصالح خانوادگ

كه ابوین او جدا از  یطفل یحضانت و نگهدار یبرا - ۱۱۶۹ ماده

اولویت دارد و پس  یكنند، مادر تا سن هفت سالگ یم ییكدیگر زندگ

 از آن با پدر است.

خود  یپدر و جد پدر یطفل صغیر تحت والیت قهر - ۱۱۸۰ ماده

كه عدم  یمچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتمیباشد و ه

 جنون او متصل بصغر باشد.  رشد یا

نسبت به اوالد خود والیت  یهر یك از پدر و جد پدر - ۱۱۸۱ ماده

 دارند.

علیه   یمول یدر كلیه امور مربوطه باموال و حقوق مال - ۱۱۸۳ ماده

 او میباشد. ینماینده قانون یول

میتواند  یبعد از وفات دیگر یاز پدر و جد پدرهر یك  - ۱۱۸۸ ماده

معین كند تا بعد از  یاوالد خود كه تحت والیت او میباشند وص یبرا

و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را  یخود در نگاهدار  فوت

 اداره نماید.

تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت   زن نمي - ۱۲۳۳ ماده

                           را قبول كند.       

دهند  ینشان م یرانا یمدن یندر کتاب مجموعه قوان ینقوان ینا وجود

 یقات. آنچه در تحقیمفاصله دار ییما فرسنگ ها با جوامع اروپا

 یافتهبعنوان جرم شناخته شده و در آمار بازتاب  یشرفتهپ یکشورها

نگرش  نیقانون است. ا یحنص صر یرانا یاسالم یاست در جمهور

رشد  یرغمعل یز،ن یکه در جوامع غرب تاس یزانهزن ست ینشو ب

باالرفتن رفاه  یرغمسطح آموزش، عل یشرفتپ یرغمعل ی،اقتصاد

جوامع  ینا یتاکنون یها یشیدوام آورده و در مقابل چاره اند ی،عموم

 دهد. ینشان م یرفع آن جان سخت یبرا

و سازمان ملل  ییروپاا یاز کشورها یاریمبارزه زنان، بس یجهدر نت 

 ینو روشن شدن ابعاد ا یقسالهاست که با اختصاص بودجه جهت تحق

 یلیونیآن ابعاد م یرغمدست به کار شده اند. عل ی،فاجعه انسان

خشونت نه مرز  ینبا کارزار"من هم"  نشان داد که اعمال ا ییهمصدا

جامعه  یصنعت یشرفت. نه پیو نه مرز طبقات دشناس یم یاییجغراف

تواند آنها را از  یسواد مردان م یزانانع از اعمال آن است، نه مم

با  یاسالم یبه چهاردهه جمهور یکاعمال خشونت بازدارد. دوام نزد

فوق خود نشاندهنده عمق و ابعاد گسترده فرهنگ ضد  ینبر قوان یهتک

 یمحدود نم یاست که تنها به حکومت اسالم یرانزن در جامعه ا

دهد که  ینشان م یبه خوب یاز جوامع غرب افتهیشود. آمار انتشار 

و  یاقتصاد یشرفتبا پ یا، و  یصنعت یاو  یتنها با رشد آموزش

از خشونت به زن  یعار یتوان به جامعه ا ینم یباالرفتن رفاه عموم

 وامع. خشونت به زن ابزار حفظ روابط نابرابر انسانها در جیدرس

جدا از  یه زنان را هنوز امراست. آنان که مبارزه با خشونت ب یطبقات

و  یموجود روابط اقتصاد یتدانند بر واقع یم یالیستیمبارزه سوس

بندند. با بختک فرهنگ ضد زن اگر مبارزه  یدر جامعه چشم م یانسان

 یشتواند به پ ینم یعدالت طلبانه ا یمبارزه  یچنشود، ه یجد یا

مبارزه  لیسمیاو سوس یبرابر یکه برا ییها و گروه ها زمانبرود. سا

سخت آزاردهنده ببندند.  یتواقع ینتوانند چشم بر ا یکنند نم یم

جدا از  ی،جدا از مبارزه طبقات یزن مبارزه ا ییمبارزه در راه رها

 .یستن یالیسمسوس یمبارزه برا
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 با زلزله زده گان استان کرمانشاه یسازمان راه کارگر در همدرد یامپ 

 

 

  را افشاء  یاسالم یمرژ یتیکفا یو ب درماندگی  

 !یمرا سازمان ده یمردم یاریهم یم،کن     
  

ربع به ده شب،  یکآبان حدود ساعت  ۲۱ یکشنبه شامگاه

سراسر استان  یشتربه قدرت هفت و سه دهم  ر یلرزه ا ینزم

از کردستان عراق را لرزاند و موجب  ییکرمانشاه و بخشها

ازگله" بوده و زلزله منطقه " یخسارات فراوان شد. مرکز اصل

سرپل  اطقمن یزمنطقه و ن یندر ا یزخسارت و تلفات ن یشترینب

در  یدلرزه شد ینزم ینرخ داده است. ا یرینذهاب و قصرش

در استان کرمانشاه  یکردستان عراق حدود ده کشته داشته، ول

گذاشته  یهزار مجروج به جا ۷از  یشکشته و ب ۵۰۰حدود 

از  یرشده اند و غ یرانو یلهزار ساختمان به ک یاست. حدود س

 یالنو گ باجانیثالث با یرین،سرپل ذهاب، قصرش یشهرها

شده اند که  یدشد یرانیدچار و یزغرب حدود دو هزار روستا ن

و احتماال آمار  یدهبه هزار روستا نرس یامدادگر یچه یهنوز پا

. یباشدم یدولت یاز رقم رسم یشترکشته و مصدوم به مراتب ب

شب و  یمرودبار که حدود دوازده و ن ینسهمگ بر خالف زلزله

شانس را داشتند  یناستان کرمانشاه ا مموقع خواب رخ داد مرد

 یبودند و هم ساعات یداراز آنها در موقع زلزله ب یادیکه تعداد ز

و  یارهوش یف،لرزه خف یشپ یکبروز  یلقبل از آن، به دل

ه بودند، وگرنه ابعاد فاجع یدلرزه شد ینزم یکمنتظر 

هولناکتر  یارهمچون زلزله رودبار، بم و طبس بس یتوانستم

 باشد.

توجه اذهان  یگرزلزله استان کرمانشاه بار د یانآنچه در جر اما

آوار شدِن  یحجم باال یکطرفرا به خود جلب نمود از  یعموم

 یمرژ یتیکفا یو ب یو درماندگ یو عموم یمسکون یساختمانها

بحران  ینا یریتو مد یدهد یبآسبه مردم  یفور یدر امداد رسان

صفردرجه در  مایوجود سر یکطرف. از یباشد" میعی"طب

هنگام شب سبب شده که دهها هزار نفر از ساکنان منطقه به 

خراب شدن منازل شان و عدم وجود پناهگاه ها و اماکن  یلدل

باشند به همراه  یراسکان موقت، ناگز یبرا یمنا یعموم

که  یطیکنند، آنهم در شرا یسپر بانهایاخانواده در معابر  و خ

 یاریهنوز نتوانسته اند بس رژیمعرضه  یدرمانده و ب ینهادها

غذا و دارو  یدنی،: چادر، پتو، آب آشامیرنظ یهاز امکانات اول

است  یدهد یبآس یشهرها یتتازه وضع ینرا فراهم کنند. ا

به مراتب  یدورافتاده و کوهستان یدر روستاها یتوگرنه وضع

شود که خطر مرگ  یتر گزارش شده است. گفته م یمتر و وخبد

 ین. ایکندم یدرا تهد یرپذ یباقشار آس ی،گ مازدهاز سر یناش

از مناطق  یاریبودن بس یززلزله خ یرغمکه عل یدهدهمه نشان م

 یو تحرک کاف ینه امکانات و نه آمادگ یمرژ ینهادها یران،ا

زله زده را ندارند و به مردم زل یعو وس یفور یامدادرسان یبرا

مرتجع  یمرژ ین. ادرا بارها به اثبات رسانده ان یتیکفا یب ینا

و نجس پنداشتِن سگ، در  یشرع یلبه دال ینهمچن یمذهب

کردِن  یداو پ یابیرد یبرا یدهآموزش د یاستفده از سگها

 ۱۴که  یمی. البته از رژیکندم یو اجساد، کارشکن ینمجروح

آنرا آباد  یهایاز خراب یاریم هنوز بسب یبسال بعد از زلزله مه

جنگ  یانسال از پا یس دودبا گذشت ح ینکرده است و حت

 یجنگ یهایو عراق هنوز شاهد به جا ماندن خراب یرانا

 یمرژ ینداشت. ا یتواننم یناز ا یشب یانتظار یم،خرمشهر هست

 یو نظام یاسیس یدالر صرف دخالتها یلیارددهها م یضدمردم

 یو گروهها یکندو ... م یمنو عراق و  یهردر لبنان و سو

اما حاضر  یکندرا پروار م خاورمیانهوابسته به خود در  یعیش

 یشهر و روستا از زندگ یدستانرهاندن ته یبرا یقدم یستن

 یجمهور یاستحقارت بار بردارد. آنجا هم که در دوره ر

خانه دار  ینژاد با بوق و کرنا پروژه مسکن مهر را برا یاحمد

 یچشود که ه یاندازد مشخص م یدن محرومان راه مکر

 ینا یمنیا یشافزا یرا برا یعلم و یاستاندارد انسان

 یاندر جر ینکهنکرده است. کماا یترعا یمسکون یآپارتمانها

پروژه مهر در سرپل  یاز آپارتمانها یاریبس یر،لرزه اخ ینزم

ز تنها چند سال ا یکهدر حال یختندفرو ر یگرذهاب و مناطق د

 یعیطب یا یدهلرزه پد یناگر زم یناحداث آنها گذشته بود. بنابرا

و  یاست، تلفات انسان ینیب یشو پ یشگیریپ یرقابلو فعال غ

 یحکومت ینهادها یاز آن کامال به عملکردها یناش یاقتصاد

است که  یفاسد، غارتگر و ضدمردم یمرژ یک. تنها یگرددبرم

مجوز  یمن،تاندارد و ناااس یرغ یساخت و ساز ها یبرا یتواندم

آپارتمانها و  ینا رصادر کند و محرومان را وادار به اسکان د

و  یتیکفا یبه ب یاعتراض توده ا ین. بنابرایدمنازل نما

 یو هم در ب یفور یامدادرسان ینههم در زم یمرژ یدرماندگ

در  یساختمان ساز یبه امر نظارت بر استانداردها یتوجه

به  ینکهشود. ضمن ا یمحسوب مضرورت مبرم  یک یرانا

 یب یدنبا یتوده ا قلمست یاریو هم یهمدرد ی،همبستگ یتاهم

 یردولتیغ یاز مردم و نهادها ییتوجه بود. دست به نقد بخشها

زلزله زده گان  یاریرا سازمان داده اند و به  یهاول یکمکها ینا

به بهانه حفظ  ینظام ینهادها یگرشتافته اند، اما سپاه و د

شوند. اما  یدست م یناز ا یمانع از اقدامات مستقل ت،یامن

دارند و  یازعاجل ن یزلزله زده به کمکها قساکنان مناط

تحت فشار قرار دادِن  ینِ در ح – یمردم یامدادرسان یسازمانده

مردمان را  ینا یمرنج عظ یتا حد یتواندم -یحکومت ینهادها

را  یمردم مستقل یارینوع هم یناز ا ییکاهش دهد. نمونه ها

 زلزلهو  یسلطنت یمزهرا در دوره رژ ینزلزله بوئ یانما در جر

هم عنصر  یتواندکه م یمشاهد بود یکنون یمرودبار در دوره رژ

 یهباشد عل یکند و هم اقدام یتمردم تقو یانرا در م یهمبستگ

 .یدولت ینهادها یعرضه گ یو ب یتیکفا یب

  

 

 راه کارگر    سازمان یمرکز یتهکم                  
 

 ۱۳۹۶آبان  ۲۳                           

 

------------------------------------------------------ 

 

 پرسرعت ینترنتا یژهراه کارگر و یتآدرس سا

www.rahekaregar.com 

 
 یرانا یو برا کم سرعت ینترنتا یژهراه کارگر و یتسا آدرس

http://rahekaregar.com/index1.php 

 

 راه کارگر یلموبا سایت

http://rahekaregar.com 

 

 

http://www.rahekaregar.com/
http://www.rahekaregar.com/
http://rahekaregar.com/index1.php
http://rahekaregar.com/index1.php
http://rahekaregar.com/
http://rahekaregar.com/
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 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:  

     یستی و انشعاب طلبانه برخورد غیرمسئوالنه، سکتار

   هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران 

تالش برای فروپاشی "اتحاد نیروهای چپ"    

 اقدامی در خدمت نیروهای راست و رژیم چنج ! 

  
  سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( که به اجرایی هیات

ر دیگر با است، یکبا معروف"هیات اجرایی راه کارگر" هم 

سازماندهی انشعابی تازه با انتشار بیانیه ای از شورای همکاری 

 جدا شده است!  نیروهای چپ و کمونیست

این نخستین بار نیست که رهبری "هیات اجرایی" انشعابی را در 

راستای منافع فرقه ای و روشهای غیردمکراتیک سازمان میدهد. 

نیز با تن  ۱۳۸۸در سال آنها در اوج جنبشهای اعتراضی مردم ایران 

ندادن به برگزاری کنگره مشترک و سپردن امر تصمیم گیری درباره 

اختالفات تشکیالتی به این عالی ترین ارگان تصمیم گیری سازمان، از 

ما جدا شدند. آنها همین نوع روشهای فرقه ای را در "اتحاد چپ 

ب کارگری ایران" نیز به معرض نمایش گذاشتند که در نهایت سب

خروج همه نیروها به جز سازمان کارگران انقالبی شد. سرانجام تلخی 

که بدون ارائه یک جمعبندی روشن از دالیل ناکامی، مجبور به انحالل 

آن شدند. این رفتارها نشان میدهند که برای ارزیابی از ماهیت و 

عملکرد یک جریان سیاسی صرفا نباید به برنامه سیاسی و دعاوی 

صوص اهمیت "اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم" و نظری آن در خ

یا ضرورت پیوند عمیق سوسیالیسم با دمکراسی و روشهای 

دمکراتیک بسنده کرد، بلکه صرف نظر از این گفتار و پندار نیک، 

کردار و رفتار مسئوالنه و نیک نیز الزم است تا میان حرف و عمل 

 هماهنگی ایجاد شود. 

 

ایی" برای فروپاشاندن یک تشکیالت و یا اینبار بهانه "هیات اجر

همکاری، اعالمیه مشترکی است که رفقای حزب کمونیست ایران و 

با تعدادی از احزاب و  –کومه له  –مشخصا تشکیالت کردستان آن 

نیروهای کردستان ایران برای تحریم نمایش انتخاباتی ریاست 

روها را جمهوری اسالمی امضاء کرده اند. "هیات اجرایی" این نی

) تغییر و  راست و در خدمت سیاستهای امپریالیستی و رژیم چنج

میداند. سازمان ما  تعویض رژیم ایران به کمک امریکا و متحدانش(

نیز اگر چه از تحریم قاطع نمایش انتخاباتی رژیم اسالمی حمایت 

میکند اعالمیه مشترک رفقای حزب کمونیست با این نیروهای دست 

تیک سیاسی اشتباه میداند که هیچ منفعت سیاسی راستی را یک تاک

روشنی برای قطب انقالب اجتماعی اردوی کار و رنج به همراه ندارد. 

اما نقد این تاکتیک و سیاست اشتباه یک چیز است و اعالم اینکه 

رفقای حزب کمونیست نیز به کمپ نیروهای دست راستی رژیم چنجی 

 پیوسته اند چیزی دیگر. 

چه به طور جداگانه و چه در درون اتحاد نیروهای حزب کمونیست 

بویژه  –چپ و کمونیست بارها با سیاستهای امپریالیستی امریکا 

مرزبندی کرده  –تحمیل تحریم اقتصادی به مردم و جنگ و اشغال 

است و امر سرنگونی جمهوری اسالمی را نه از طریق مداخله 

رهبری طبقه کارگر امپریالیستی بلکه از طریق انقالب اجتماعی به 

پیگیری میکند. حا ل آنکه جریانات دست راستی کردستان ایران 

نظیر: حزب دمکرات مصطفی هجری و حزب کومه له عبداله مهتدی، 

پنهان نمیکنند که میخواهند به اهداف سیاسی خود از جمله "حق 

مالی و  –تعیین سرنوشت ملت کرد"!! از طریق کمکهای سیاسی 

 تحدان آن در منطقه دست یابند.نظامی امریکا و م

 

"هیات اجرایی" پا را از این فراتر میگذارد نه تنها حزب کمونیست 

ایران را به صرف امضای یک اعالمیه مشترک برای تحریم نمایش 

انتخاباتی به کمپ نیروهای ررژیم چنج ملحق میکند، بلکه همچنین 

ا با سایر نیروهای کمونیست درون شورای همکاری را که صراحت

امپریالسم امریکا و سناریوی رژیم چنج مرزبندی دارند به دلیل 

اصرار بر تداوم همکاری با حزب کمونیست، به پروژه رژیم چنج 

این  2017اکتبر 9متصل می نماید ) رجوع کنید به نوشته مورخه 

 رفقا( 

 

اما برای اینکه بتوان عمق بحران کنونی شورای همکاری نیروهای 

ا دریابیم الزم است کمی به عقب برگردیم یعنی به چپ و کمونیست ر

هفته های پیش از برگزاری نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری 

اسالمی ایران که منجر به پیروزی مجدد حسن روحانی شد. اتحاد 

نیروهای چپ و کمونیست بر طبق منشور همکاری خود که مرزبندی 

، انقالبی آن میباشدقاطع با همه جناح های رژیم و دفاع از سرنگونی 

تصمیم گرفت که از مردم ایران دعوت کند این بالماسکه انتخاباتی را 

 تحریم 

 

تحت  کنند. در این مقطع نمایندگان هیات اجرای در شورای همکاری

این عنوان که هنوز لیست نهایی کاندیداهای مورد تائید شورای 

خاباتی نگهبان مشخص نشده است برای تحریم قاطع این مضحکه انت

دفع الوقت میکردند، تا اینکه در نهایت و با فشار سایر نیروهای 

کمونیست درون شورا رضایت دادند که به پای امضای اعالمیه 

مشترک برای تحریم "انتخابات" بیایند. در اعالمیه نیز با صراحت 

ضمن دفاع از سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی با سیاستهای 

نیز مرزبندی شده بود. اما هیات اجرایی  امپریالیستی و رژیم چنجی

اصرار داشت که در این اعالمیه که در مورد تحریم نمایش انتخاباتی 

رژیم بود با صراحت اسامی جریانات راست اپوزیسیون ذکر شود. 

اکثر نیروها لزومی به اینکار نمی دیدند بویژه رفقای حزب کمونیست 

ی تحریم "انتخابات" امضا که با احزاب کردستانی اعالمیه ای را برا

کرده بودند مخالف آن بودند. طبعا وقتی شما یک اعالمیه مشترک را 

با نیروهای چپ با مواضع مختلف امضا میکنید نمیتوانید و نباید 

انتظار داشته باشید که همه عناصر سیاسی مواضع حزب یا 

سازمانتان در آن گنجانده شود. اعالمیه مشترک تنها میتواند حول 

واضع مشترکی که حول آن اجماع وجود دارد منتشر شود وگرنه م

سازماندهی اقدام مشترک و گسترش فضای همکاری در خانواده چپ 

انقالبی ایران ناممکن می شود و فضای تکروی و فرقه گرایی در 

 جنبش روزبروز وسیع تر خواهد شد.

هیات اجرایی بر گنجاندن همه پیشنهادات خود در اعالمیه ر اصرا

مشترک عمال سبب شد که اتحاد نیروهای چپ علیرغم فضای مثبت 

پس از برگزاری مجمع عمومی در سوئد، دچار بحران شود. جلسات 

بحث پالتاکی درونی و بیرونی نیز نتوانست از ابعاد این اختالف 

 بکاهد. 

 

در این مقطع دو حادثه نیز به تشدید بحران کمک کرد: از یکطرف 

تشکیالت کردستان حزب  –کومه له  ۱۷برگزار شدن کنگره 

که متاسفانه از ضرورت همکاری و اتحاد عمل های  –کمونیست 

موردی با احزاب کردستانی به دلیل شرایط امنیتی و نظامی و سیاسی 

علیرغم برخی  –ویژه منطقه حمایت کرد و بر آن صحه گذاشت 

و دیگری اعالمیه هیات  –مخالفتها در درون خود حزب کمونیست 

جرایی سازمان کارگران انقالبی پس از مشخص شدن نتایج ا

" ریاست جمهوری اسالمی، که صراحتا هم تحریم کنندگان انتخابات"

این مضحکه و هم شرکت کنندگان حامی روحانی را تحت این عنوان 

که "رای اعتراضی " داده اند و به کاندید اصلح رهبری نظام نه گفته 

و آنها را همسو دانست. این  اند!! از یک جنس ارزیابی کرد

موضعگیری سبب اعتراض بخش مهمی از نیروهای درون شورای 

 همکاری از جمله سازمان ما شد.

برخی دیگر از نیروهای درون  همراه بابا این همه، سازمان ما 

شورای همکاری ضمن مرزبندی هم با اعالمیه مشترک حزب 

انتخاباتی هیات -ساکمونیست با احزاب کردستانی و هم با اعالمیه پ

اجرایی سازمان کارگران انقالبی، معتقد بوده و هستیم که میتوان 

علیرغم این اختالفات، مادام که هیات اجرایی مدافع سرنگونی رژیم 

اسالمی است و حزب کمونیست با سیاستهای امپریالیستی و بویژه 

 سیاستهای امریکا مرزبندی دارد به اتحاد عمل و همکاری خود ادامه

دهیم. اما هیات اجرایی با فرار از شفاف سازی موضع پساانتخاباتی 

خویش و با تاکید یکجانبه روی انتقاد از اعالمیه مشترک حزب 

کمونیست، پایشان را توی یک کفش کردند که یا حزب کمونیست را 

وادار به توبه کنند و یا از شورای همکاری فراری دهند و یا خود به 
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دیگر که برخی از آنها صوری وعمال انگشت  همراه برخی نهادهای

رای هیات اجرایی در درون شورای همکاری بودند از این اتحاد خارج 

اقلیت نیز با صدور اعالمیه ای  –شوند. البته رفقای سازمان فدائیان 

این اتحاد را ترک گفته اند که بر خالف فراافکنی های هیات اجرایی، 

هیات اجرایی درباره مضحکه  بیشتر ناشی از اعتراض به مواضع

 انتخاباتی رژیم اسالمی بوده است.

 

هیات اجرایی سازمان کارگران انقالبی در جریان کارزار ایران 

تریبونال در راستای جنبش دادخواهی و برای محاکمه مردمی و 

نمادین رژیم جنایتکار اسالمی نیز به صرف همکاری یکی دو 

نواده جانباختگان کمونیست و حقوقدان راست با این کارزار که خا

زندانیان سیاسی سابق متعلق به قطب چپ، موتور محرک و 

سازماندهنده اصلی آن بودند، با راه اندازی موجی از افشاگری 

دروغین، ایران تریبونال را در راستای سیاستهای امپریالیستی 

ء ارزیابی نمودند. در حالیکه منابع مالی تدارک ایران تریبونال با اتکا

به کمکهای مردمی و غیردولتی جمع آوری شده بود و بخش قابل 

توجهی از فعالین کمونیست ضدامپریالیست متعلق به سازمان فدائیان 

اقلیت، سازمان راه کارگر و حزب کمونیست م ل م ... جزو فعالین 

شناخته شده آن بودند. حاصل افشاگری و آدرس غلط دادِن هیات 

نها و موفقیت درخشان کارزار ایران اجرایی چیزی جز انزوای آ

تریبونال نبود. البته هیات اجرایی بعد از انشعاب مضحک از سازمان 

ما و تصویری که چپ انقالبی ایران از برخی مواضع راست روانه 

آنها داشت، به شدت نیازمند یک دوپینگ و ژست چپ نمایانه بود. این 

ر جریان بحران درونی رفقا چه در برخورد با ایران تریبونال و چه د

اخیر در اتحاد نیروهای چپ، سعی میکنند به خاطر یک "دستمال" کل 

 قیصریه را آتش بزنند!! بی آنکه به عواقب منفی کارشان توجه کنند.  

       

پرسش کلیدی مطرح می شود که آیا تضعیف اتحاد اکنون این 

وشت نیروهای چپ و کمونیست و حتی دچار شدن احتمالی آن به سرن

اتحاد چپ کارگری منحله، در خدمت تقویت اپوزیسیون راست و 

نیروهای وابسته به امپریالیسم امریکا و اسرائیل و عربستان و ... 

تاکید یکجانبه بر نقد تاکتیک اشتباه رفقای حزب کمونیست نیست؟ آیا 

به نفع مبارزه و حول دادن آنها به سوی کمپ نیروهای رژیم چنج 

!؟ رنوشت مردمان ایران و مبارزه رادیکال استبرای حق تعیین س

بدیل انقالب اجتماعی کارگران و  –پرواضح است که صدای سوم 

موقعی میتواند در برابر بدیل ها و گزینه های دیگر  -زحمتکشان

نج و چگزینه رژیم  –نظیر: رویای استحاله و اصالح رژیم اسالمی 

نیروهای چپ و  رژیم رام به کمک امریکا و ... قد علم کند که

موجود در صفوف خود پایان مزمن کمونیست به تفرقه و پراکندگی 

دهند و همه امکانات خود را برای کمک به تشکل یابی و سازماندهی 

سراسری جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی ترقیخواهانه مردم 

ایران بسیج کنند. آن نیرویی که به هر بهانه دست به تصفیه نیروهای 

انشعاب طلبی میزند و با کردار و روش و منش به شدت خودی و  

فرقه ای و عامرانه، قطب چپ انقالبی را به انشقاق دعوت میکند و یا 

نیروهای آنرا با دست خود به کمپ دشمنان میراند نمیتواند هیچ 

ادعای جدی ای برای مقابله موثر هم با استحاله طلبان و هم با 

برای مبارزه توامان هم با رژیم  طرفداران رژیم چنج داشته باشد.

استبدادی سرمایه داری ایران و هم با قوای امپریالیستی و ارتجاعی 

اجتماعی و  –منطقه، بهترین راه حل تقویت جنبشهای کارگری 

سوسیالیستی ایران است. ایجاد قطبی از چپ انقالبی در تبعید میتواند 

 ند.  یاری رسا –بدیل سوم  –به این پروژه سرنوشت ساز 
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 =    وندهایپ=        
 

  کارگر راه تیسا

  www.rahekaregar.com 

 

 کم نترنتیا ژهیو سازمان ساده تیسا

 : رانیای برا و سرعت

http://rahekaregar.com/index1.php 

 

  تیسا لیمیا

    hekaregar.comsite@ra 

 

 ی عموم روابط

  public@rahekaregar.com 

 

 یبرابر ونیزیتلو -ویراد

 www.radiobarabari.com 

 

  ویراد لیمیا

 @radiobarabari.cominfo 

 

 ی برابر ونیزیتلو لیمیا

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی تیجنس ستم هیعل

iran.com-www.asj   

 

 ی خبر کارگر راه

www.rahekaregarnews.com 

 
 ی (سیانگل)  بولتن رانیا

       bulletin.org-www.iran 

 

 ( کیتئور)  داریب نشر

       www.nashrebidar.com  

 

   زنی آوا مجله 

www.tvs.se/womensvoice 

 

 ( سوئدی  ) همبستگ ویراد

http://radiohambastegi.net 

---------------------------------- 
 ها، هیانیب در ما سازمانی عموم مواضع : توجه

 طرح سازمانی نهادهای امضا با واسناد مصوبات

 مطالب ای وی فردی امضا با قاالتم. شوندیم

 ما سازمان مواضع لزوما ها مصاحبه در مطروحه

 . ستندین

http://www.rahekaregar.com/
http://www.rahekaregar.com/
http://www.rahekaregar.com/
http://rahekaregar.com/index1.php
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mailto:public@rahekaregar.com
http://www.radiobarabari.com/
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
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http://radiohambastegi.net/


6 

 

  2011استانبول در سال  یونکنوانس    

 دستاورد مبارزات زنان اروپا        
 

 یسگیللین یال: حمینو تدو ترجمه          

 
سالها مبارزات زنان در اروپا برای شناساندن و رفع زن ستیزی باالخره 
پارلمان اروپا را به برداشتن گام های جدی در راه برابری انسانها فارغ 

ی در مبارزه با از جنسیت واداشت. کنوانسیون استانبول نقطه عطف
خشونت علیه زنان است. برای اولین بار اقدامات جامع و هماهنگی 
برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در همه زمینه ها شامل جمع 
آوری داده ها و تحقیقات سیستماتیک، پیشگیری و حمایت از زنان 
قربانی و کودکان آنها صورت گرفته است. در توافقنامه نه تنها 

ی امضا کننده، خشونت به زنان را جرم می شناسند بلکه کشورها
متعهد می شوند تا با وضع قوانین الزم جهت پیشگیری از جرم و تحت 
تعقیب قراردادن مجرمین از زنان قربانی خشونت حمایت قانونی شود. 
در این توافقنامه همچنین حق پناهندگی زنان بعلت خشونت های 

گرفته و به همکاری بین المللی و همچنین ویژه به زنان مورد تائید قرار
به نظارت سیستماتیک بر اجرای این توافقنامه تاکید شده است. 
کشورهای امضا کننده این توافقنامه متعهد می شوند با تشکیل یک 
کمیته مستقل از کارشناسان بین المللی امکان نظارت مستقل را 

و بیش از هشتاد  فراهم آورند. کنوانسیون استانبول از دوازده فصل
ماده تشکیل شده است و در آن دولت ها همچنین متعهد می شوند 
با تشکیل نهادهای هماهنگ کننده امکان همکاری با جامعه مدنی و 
سازمان های غیر دولتی که فعاالنه علیه خشونت علیه زنان مبارزه 

از دهه نود میالدی پارلمان اروپا زیر نظر  .می کنند را فراهم آورند
ازمان حقوق بشر اروپا روشن شدن میزان نابرابری جنسیتی در س

جوامع اروپایی را در دستورکار خود قرارداد. بر این اساس سازمانها و 
نهادهای مستقل زنان با استفاده از بودجه دولتی توانستند دست به 
تحقیقات گسترده در زمینه خشونت به زنان و نابرابری حقوقی بر 

جوامع بزنند. آمار و تحقیقات انجام شده وجود  اساس جنسیت در این
باالی نابرابری جنسی در این جوامع را نشان می داد. در پروسه کار 
روشن شد که در میان سازمان های عضو پارلمان اروپا تفاوت های 
چشمگیری در زمینه میزان زن ستیزی، قوانین پیشگیری از خشونت 

ن قربانی وجود دارد. این به زنان و همچنین سیستم حمایت از زنا
ابتکارات فعالین زن اروپایی موجب شد که کمیته وزرای کشورهای 
عضو پارلمان اروپا توصیه نامه ای را در خصوص حمایت از زنان در 
مقابل خشونت و راه اندازی کارزاری در این رابطه در اروپا به تصویب 

ت برعلیه زنان کارزار مقابله با خشون ٢۰۰۸تا  ٢۰۰۶برسانند. از سال 
و خشونت خانگی بطور رسمی در برنامه پارلمان اروپا قرارگرفت. 
پارلمان اروپا بطور رسمی در مقابل تمامی اشکال خشونت علیه زنان 
موضعگیری کرد. شورای پارلمان اروپا مجموعه ای از قطعنامه ها و 

ای توصیه ها را به تصویب رساند و در آن ها خواستار الزامات قانونی بر
پیشگیری، حفاظت و همچنین محاکمه ی مرتکبین خشونت های 
شدید و خشونت های جنسی شد. گزارش های ملی، مطالعات و 
نظرسنجی ها نشان دهنده میزان باالی مشکالت در اروپا است. 

-بویژه در طی این کارزار روشن شد که چگونه پاسخ های ملی
روپا متفاوت کشوری به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در ا

است. نیاز به هماهنگی هنجارهای قانونی برای اطمینان از این که 
قربانیان از همان سطح حفاظت در سراسر اروپا برخوردار می شوند 
آشکار شد. اراده سیاسی برای برداشتن قدم در این راه افزایش 
یافت. وزرای دادگستری کشورهای عضو پارلمان اروپا بحث در مورد 

قویت قوانین برای حفاظت در برابر خشونت خانگی، به ویژه نیاز به ت
بدین سان در دسامبر  .در برابر خشونت شریک زندگی، را آغازکردند

کمیته وزرا گروهی از زنان متخصص در امور نابرابری جنسیتی  ٢۰۰۸
در جامعه را مامور تهیه پیشنویسی در این زمینه کرد. در طی بیش از 

جهت پیشگیری و مبارزه علیه خشونت به  دو سال این گروه طرحی
این طرح به  ٢۰۱۰زنان و خشونت خانگی تهیه نمود و در دسامبر 

پارلمان اروپا ارائه شد. کمیته وزرای پارلمان اروپا این طرح را در آپریل 
صد و بیست و یکمین  ٢۰۱۱ماه مه  ۱۱همان سال تصویب کرد. در 

شد تا کنوانسیون پیشگیری و نشست پارلمان اروپا در استانبول برگزار
رفع خشونت به زنان و خشونت خانگی توسط کشورهای عضو 

کشور از کشورهای  ٤۱پارلمان اروپا به امضا برسد. در این نشست 
عضو پارلمان اروپا و برخی کشورهای داوطلب عضویت در پارلمان اروپا 
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت 

در مقدمه این کنوانسیون تاکید می شود که  .را امضا کردند خانگی
این کنوانسیون با تکیه به تمامی قطعنامه های تاکنونی در رابطه با 
رفع خشونت به زنان که از سوی نهادهای های اروپا و یا بین المللی 

دستیابی به برابری قانونی و واقعی  :داده شده بر این باور است که
ان، یک عنصر ضروری در پیشگیری از خشونت علیه بین زنان و مرد

زنان است؛ خشونت علیه زنان بیانگر نابرابری رابطه قدرت میان زنان و 
مردان است که در طول تاریخ شکل گرفته و منجر به سلطه و تبعیض 
به زنان توسط مردان و جلوگیری از برابری کامل زنان شده است؛ 

نت مبتنی بر جنسیت، ماهیت خشونت علیه زنان به عنوان یک خشو
ساختاری دارد و خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم های کلیدی 
اجتماعی است که باعث می شود زنان به اجبار در جایگاهی فروتر از 
مردان قرار میگیرند؛ زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از خشونت 

ضمن  مبتنی بر جنسیت نسبت به مردان هستند؛ در این کنوانسیون
محکوم کردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 
ابراز نگرانی می شود که اغلب زنان و دختران در معرض اشکال بسیار 
جدی از خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، 

صورت می » ناموس«ازدواج اجباری، جنایاتی که به نام به اصطالح 
جنسی قراردارند که مصداق بارز نقض گیرد و همچنین قطع آلت 

حقوق بشر زنان و دختران است و همچنین مانع عمده برای 
در کنوانسیون همچنین از وجود  .دستیابی به برابری جنسیتی است

تجاوزات گسترده و سیستماتیک و خشونت جنسی و خشونت 
مبتنی بر جنسیت در طول جنگ ها و همچنین پس از پایان جنگ ابراز 

کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه  .می شود نگرانی
زنان همچنین تاکید می کند که کودکان قربانی مستقیم و 
غیرمستقیم این خشونت ها هستند، آنها شاهدین این خشونت ها 

کشورهای امضا کننده در تالش برای ایجاد اروپایی بدون  .هستند
به شرح زیر  خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اهداف خود را

محافظت از زنان در برابر همه ی انواع خشونت و  :اعالم می کنند
جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، پیگیری و رفع آن؛ 
کمک به از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان و ترویج واقعی 
تساوی بین زنان و مردان، از جمله از طریق توانمند سازی زنان؛ تهیه 

چارچوب جامع و اقدامات جامع سیاسی و غیره برای محافظت و  یک
حمایت از همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛ 
گسترش همکاری های بین المللی به منظور رفع خشونت علیه زنان 
و خشونت خانگی؛ کمک و پشتیبانی از سازمان ها و دستگاههای 

رویکرد جامع برای حذف  اجرایی برای کار موثر با هدف تصویب یک
بنا به تصویب پارلمان اروپا  .خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

جهت تضمین اجرای موثر این موافقتنامه، یک مکانیزم نظارت ویژه 
ایجاد شده است. کمیته نظارت بر اجرای این توافق نامه از متخصصین 
وکارشناسان علیه خشونت به زنان و خشونت خانگی در اروپا 

خوانده می شود. این گروه بطور  GREVIO کیل شده که به اختصارتش
 2011مستقل بر اجرای مفاد توافقنامه نظارت می کند. از سال 

کشورهای امضا کننده موظف به تطبیق قوانین کشور مطبوعه خویش 
با اهداف این توافقنامه و در صورت لزوم تغییر قوانین خود گردیدند. 

جدول زیر سیر تا کنونی  .یری این امر استکمیته گریویو مسئول پیگ
پیشبرد کنوانسیون استانبول را نشان می دهد. ناگفته پیداست که 
میزان اجرای این کنوانسیون در جوامع مختلف بستگی به میزان رشد 
و امکانات جامعه و بویژه وجود جنبش مستقل زنان در این کشورها 

و نظارت غیر دولتی بر اجرای دارد تا بتوانند در همکاری با کمیته گروی
این موافقتنامه را ممکن سازند. حضور گروه ها و تشکل های مستقل 
زنان نواقص قانونی و امکانات موجود در جامعه و همچنین راه کارهای 
امکان سازی برای اجرای توافقنامه استانبول را ویو برای کمیته 

توان در کشور مستقل گر ممکن می سازد. مثال بارز این امر را می 
که دولت ترکیه تقاضای پذیرش در اتحادیه  2011ترکیه دید. در سال 

اروپا را دنبال می کرد با امضای این قرارداد مجبور به دادن تغییرات 
جدی در قوانین مربوط به خانواده و قوانین جزایی کشور شد. همراه 

در این  با آن سازمانها و نهادهای دولتی برای حمایت از زنان قربانی
کشور شکل گرفت. ولی علیرغم همه ی آنها بعلت نبود پایه های 
فرهنگی الزم ، بویژه زیر ضرب رفتن جنبش های مدنی کشور و 
گسترش فرهنگ مذهبی در این کشور سیر نزولی این تغییرات 

 بخوبی قابل رویتند
 

آمضای  -جدول پارلمان اروپا در رابطه با کنوانسیون استانبول  .
 و مصوبات پارلمان آنهاکشورها 

 
 برای رویت این جدول آماری به لینک پی دی اف زیر رجوع کنید:

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/11/26/Istanbul%
20Konvention.pdf 

 
 شور این توافقنامه را در پارلمان های خود بهک 27در محموع 

 کشور پای کنوانسیون امضا گذاشته اند 18تصویب رسانده اند و 
 ولی تاکنون در محلس ملی آنها به تصویب نرسیده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/11/26/Istanbul%20Konvention.pdf
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/11/26/Istanbul%20Konvention.pdf
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 ید !گوش کن یس،هالله حسین پور:     
 

 این رنج خشونت است که فریاد بر می آورد. خوب گوش کنید.
 

آزار جنسی دیگر دامن "هر آن که در شهر هست" را گرفته  سونامی
است. آزاری به قدمت تاریخ که تنها شکل عوض می کند، اما 
به بقای خود ادامه می دهد. خشونت و در رأس آن آزار 

 جنسی، زبان قدرت است.
سوء استفاده جنسی، هر شکل و هر هدفی که داشته 

تیررس خود قرار می باشد، در وهله اول دختران و زنان را در
دهد و البته پسران و مردان جوان نیز از این خشونت بری 
نیستند. آن جا که انسان در یک هرم عمودی قدرت قرار می 
گیرد، گویا دیگر جنسیت تفاوت زیادی نمی کند. در این هرم 
جای گاه فرد، میزان قدرت او را تعیین کرده و مجوز اعمال 

را به او می دهد. باالیی تمام خشونت بر جای گاه پایین تر 
تالش خود را می کند تا بر پایینی کنترل الزم را به دست 
بیاورد. از تحقیر گرفته تا فرمان بری بی چون و چرا، تا اجرای 

 خدمات شخصی، تا رفع امیال جنسی و ، و ، و .....
آن جا که این هرم عمودی قدرت عمل کرد واضحی دارد، مانند 

ارات و خانه، خشونت، آزارهای جنسی و کلیسا، ارتش، اد
سوءاستفاده مقام باالتر از پایین تر نیز شدت و وضوح 

 بیشتری به خود می گیرد.
آن جا که انسان هم چنان نقش برده را ایفا می کند، هر چند 
به شکلی پنهان و پوشیده، می تواند به راحتی مورد آزار 

 رد.روحی و جسمی در فجیع ترین شکل ممکن قرار گی
آن جا که سخن گفتن از خشونت، تابو محسوب شده و 
سکوت حاکم است، زنجیره اعمال خشونت نیز هم چنان 

 ادامه می یابد.
  

 خانه
وقتی زن در معامله ای به اسم ازدواج به تملک مرد در می 
آید، برده او محسوب می شود. کاالیی که مرد به خود حق 

د و وقتی زن این می دهد به هر شکل ممکن از آن بهره بر
حق را برای مرد محفوظ می دارد و تن به خواسته های او 
می دهد، به این بردگی رسمیت می بخشد. آن جا که رنج 
می کشد و سکوت می کند تا از "حیثیت" مرد و "خانواده" 
دفاع کند و تنها در خلوت خود به سرنوشتش دشنام می 

شونت را آبیاری دهد، دارد  بردگی را رواج می دهد و ریشه  خ
 می کند.

دورانی بود و یا هنوز در برخی روستاهای دورافتاده هست، 
که از نظر برخی زنان، کتک خوردن از شوهر نوعی مورد 
توجه قرار گرفتن به شمار می رود. دورانی که زن بدون 
سرپرستی یک مرد، ارزش وجودی خود را از دست می داد یا 

حاضر است به جای می دهد و درست به همین دلیل زن 
رانده شدن از خانه، کتک بخورد. دورانی که زن مطلقه اجازه 
زندگی مستقل را نداشت و یا هنوز ندارد و باید به خانه ای که 
مرد در آن ریاست می کند، برگردد. دورانی که زن بدون 
داشتن یک سرپرست مرد، برای بسیاری از مردان مثل یک 

می توان  آن را بدون  زمین بی صاحب بود و یا هست که
 مجوز، دخل و تصرف کرد.

  
 اداره

وقتی دختری بعد از اتمام تحصیالت وارد اداره ای می شود تا 
با پاره کردن زنجیرهای وابستگی به پدر و مادر، زندگی 
مستقل خود را )البته فقط از نظر مالی، چرا که از نظرزندگی 

و مادر و و رفت و آمد می بایست هم چنان تحت نظارت پدر
احتماال برادر باشد( آغاز کند، تازه متوجه می شود که نه تنها 
با امضای قراردادی که او را صاحب شغل و درآمد کرده، 
زنجیرهای محکم تری به خود بسته است، بلکه می بایست 
هم چنان متحمل تحقیر و برخوردهای از باال شده و در بدترین 

نیز قرار گیرد. او در حالت مورد آزار و سوءاستفاده جنسی 
اکثر مواقع دم بر نمی آورد، چرا که شغل خود را از دست می 
دهد و مجددا به جیب پدر وابسته می شود. سکوت می کند 

 تا چرخه خشونت و آزار جنسی بگردد و ادامه یابد.
  

 خیابان
وقتی زن در خیابان که دیگر نه هرم قدرتی وجود دارد و نه 

، راه می رود، برده همه مردان به قراردادی بسته شده است
حساب می آید. به ویژه در خیابان های ایران،  قانون حکومت 
می کند. قانونی که به همه مردان مجوز داده تا به میل خود 
بر زن حکومت کنند. یا با دشنام، تحقیرو کلمات رکیک و یا با 
دست زدن به اندام زن و در نهایت آزارجسمی و جنسی، 

دیرینه و بازنشده خود را بر سر زن تلنبار کنند. در عقده های 
خیابان، نه تنها قانون، بلکه عرف و عادت و فرهنگ 
مردساالرانه نیز حاکم است. زن در خیابان هدفی ست که 
می تواند به راحتی مورد حمله و تجاوز قرار گیرد، چرا که زن 

 سکوت کرده و از این طریق "آبروی" خود را حفظ می کند.
 
 بگذارید یک داستان کامال معمولی و روزمره را تعریف کنم. 
 

"دیروز،همین جا در آلمان، سوار اتوبوسی بسیار شلوغ شدم 
و در کنار مردی شیک پوش، بلند قد و قوی هیکل ایستادم. در 
یک لحظه نگاهم روی چشمان زیبای بادامی، آسیایی و نگران 

ماند. چیزی  دخترنوجوانی که روی صندلی نشسته بود، ثابت
که در چشمان دختر دیدم، مرا به یاد سال های نوجوانی ام 
انداخت. دختر، چند بار به من و به شکم مرد که به او چسبیده 
بود و به صورت مرد نگاه   کرد و به همین دلیل توجه من را 
جلب کرد. احساس کردم مرد خود را هرچه بیشتر به دختر 

فت. چه کنم؟ نگاه من نیز می چسباند. جنگی در درونم درگر
از دختر به شکم مرد و به چهره مرد می چرخید. در یک لحظه 

 تصمیم گرفتم، اقدام کنم.
به جرئت می توانم بگویم که اعتراضات مداوم زنان علیه آزار 
جنسی که  در حال حاضرهر روز شنیده می شود، قدرتی به 

 okچیز من داد و با صدای بلند از دختر پرسیدم که آیا همه 
هست؟ دختر به جای پاسخ، مجددا نگاه نگران خود را  به 
شکم مرد و به صورت او دوخت.  دیگر بدون تردید و با تحکم به 
مرد گفتم، کمی عقب بروید. مرد گفت؟ جایی دیگر نیست، 
می بینید که چقدر شلوغ است. گفتم، پشت شما خالی 

رد واقعا است و می توانید یک قدم عقب بروید. البته اگر م
قصدی نمی داشت، حتما با اعتراض به من، شروع به دفا ع 
از خود می کرد. اما مرد سکوت کرد و عقب رفت. دیگران نیز 

 جای بیشتری باز کردند.
باوجودی که در درون دچار هیجان شده بودم، اما خوش حال 
بودم که کاری کرده ام. می دانستم با سکوت، تا مدت ها این 

با ناراحتی وجدان، فراموش نمی کردم. دختر  صحنه را همراه
هنگام پیاده شدن با شرمندگی به من لبخند زد و خداحافظی 
کرد و رفت. چه حیف که نتوانستم به دختر بگویم، دخترجان، 
هیچ وقت سکوت نکن و همیشه اعتراضت را با صدای بلند 

 اعالم کن.....".
؟ جز به آن مرد توی اتوبوس، در آن لحظه چه فکر می کرد

قدرت خود و بی تجربگی، ضعف و خجلت یک دختر"خارجی". 
او می دانست که می تواند از موقعیتی که برایش پیش آمده 
و او را در "جایگاه باالتری" قرار داده، سوءاستفاده کند. او 
دقیقا می دانست که این دختر قدرت دفاع از خود را ندارد 

خود حق داد که وسکوت می کند. آن مرد در آن لحظه به 
دختر را به مثابه یک برده مورد تجاوز قرار دهد و میل جنسی 

 خود را ارضاء کند. 
اما وقتی زنی سکوت خود را می شکند، در وهله اول مورد 
تهاجم دیگران قرار می گیرد. ابتدا ظاهر و رفتار زن بررسی 
می شود و دلیل آزار جنسی در برخورد زن جستجو می گردد. 

ه نکته قابل مالحظه ای یافت نشد، ادعای زن باور اگر چنانج
نمی شود و به دروغ گویی و کاله برداری متهم می شود. 
شاهد درخواست می شود، و اگر شاهد نیز حرف های زن را 
تأیید کند، او هم  به دروغگویی متهم می شود. نتیجه، به 

انه اخراج زن از اداره، جریمه زن در خیابان و انتقام از او در خ
 منتهی می شود.  

 
زن پی می برد که سکوت را به عنوان بی خطرترین و ساده 
ترین راه برای دفاع از خود برگزیده است. اما به توفیق مرد 
فکر نمی کند که چگونه با سکوت، امکان دیگری برای یک آزار 

 دیگر به او داده است.
  باید دانست که هیچ مردی و کال هیج فردی، امتیازی را که
متعلق به خود می داند و می تواند به طور روزمره از آن 
نهایت استفاده را کند، به میل خود از دست نمی دهد. باید با 
زحمت زیاد و مبارزه مداوم چنین امتیازی را از دست آنانی که 

 از آن طریق به سوء استفاده دست می زنند، گرفت.
 ط است.  شکستن سکوت، اولین اقدام برای تغییر این شرای

 
در آخر می خواهم خاطرنشان کنم، مردهای بسیاری هستند 
که آگاهانه در کنار زنان ایستاده اند و نه تنها امتیاز "مرد 
بودن" را به دور افکنده اند، بلکه تالش می کنند همراه با زنان 

 با خشونت و آزار جنسی مبارزه کرده و آن را افشاء کنند.
 
 

 2017نوامبر25                                        
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 یم !ثابت: سکوت را بشکن یبافر       

 

 
  

نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر  25امسال در حالی به پیشواز 
زنان  میرویم که خشونت در تمامی اشکال ان، در همه جای دنیا بیداد می 

 کند.
تجاوز و خشونت  در عراق، سوریه، افغانستان  زنان ابژه جنگ هستند و

علیه زنان وسیله پیشبرد جنگ شده  است. هزاران زن به دست دولت 
 اسالمی  داعش دستگیر و اسیر شده اند .

تنی از ان ها که موفق به فرار شدند شرایط زنان گرقتار آمده در دست   36 
داعش را بسیار دردناک خواندند.  زنان به محض دستگیری به برده های 

ه گاهی هم زمان بین چهار مجاهد دست به دست می شوند. سکسی تبدیل شد
از بچه هایشان جدا گشته در بازار برده خرید و فروش می شوند و به 
ازدواج اجباری مجاهدین در می آیند.ودر نهایت با کوچکترین مقاومت به 

 فجیع ترین وضعی کشته می شوند.
علیه زنان کاسته در افغانستان حتی با سقوط طالبان از خشونت بی نهایت 

نشده است . تجاوز، قتل ناموسی، سوزاندن، سنگسار، ازدواج اجباری و 
 فروش دختران خردسال به امر عادی تبدیل شده و مجازاتی در بر ندارد.

زن سی ساله ای که  تنها وبدون همسر خود به فروشگاهی برای خرید رفته 
هاجم قرار گرفته و بود به وسیله مردان مسلح در شمال افغانستان مورد ت

 سرش بریده شد.
زن در حین رفتن به سر کارشان در فرودگاه به دست مردان مسلح کشته  5 

 شدند.
زنی جوانی که جرات کرده بود دوست پسری اختیار کند در مال عام سنگسار 

 شد.
 این نمونه ها تقریبا هر روز بدون هیچ گونه مجازاتی اتفاق می افتد.

زنان و دختران را از خانه ، کوچه و بازار، مدرسه  در نیجریا بوکو حرام
ربوده و به برده جنسی تبدیل میکند ودر نهایت در معامله سیاسی با دولت 

 نیحریا از انها استفاده می کند.
  

و اما در کشورهای اروپا و امریکا هم که برابر حقوقی زن و مرد به شکل 
امان نیستند و صرف قانون  قانون در آمده زنان از خشونت و آزار جنسی در

برابری این مسئله رانه تنها ریشه کن نکرده بلکه  بحران سرمایه داری 
 بهانه ای بر ای عقب گرد در زمیته هایی شده است.

بحث آزار جنسی و تجاوز که در چند مدت اخیر در این کشورها به بحث 
 داغی تبدیل شده است تنها کوه یخی است که سر ان پیدا شده  .

اجرای واین اشتاین تولید کننده و غول صنغت سینمایی هالیود وعلنی شدن م
آزار جنسی و تجاوز در هالیود ،  هر چند نشان دادن تمامی واقعیت در باره 
محیط کار  بشدت مردانه وانواع خشونت وفشار بر زنان نیست ،اما شاید 

باید  فرصتی برای شکستن سکوت و نشان دادن این که به جای تحمل کردن
 با آن مبازره کرد باشد.

 
Me Too 
بدنبال این ماجرای جنحالی از امریکا تقریبا به «  من هم   » کمپین   

کشورهای دیگر دنیا رسیده و زنانی را که قبال با ترس و تهدید به سکوت 
وادار شده بودند دارای جرات و اعتماد به نفس کرده و سکوت را شکسته 

ته تنی از مردان سیاسی  سینمایی و  را به استعفا اند .تنها در عرض چند هف
 وادار کرده است

از ان جائی که این کمپین فضای مناسبی ایجاد و جامعه را به این مسئله مهم 
حساس کرده است  نباید فرصت را از دست داده  بایدزنان همراه با نیروهای 

کال ان مترقی و مردمی برای ایجاد یک جنبش علیه سکسیسم در تمامی اش
بسیج شوندو در استانه روز جهانی خشونت بر علیه زنان این مهم را به 

 مسئله همگانی تبدیل کنند.
به خشنونت علیه زنان و دختران پایان » امسال تم اصلی سازمان ملل  

دسامبر رابه اکسیون بر علیه  10نوامبر تا  25رور از  6است .  و «   دهیم
بستر اعتراض جهانی بی سابقه به دنبال    خشونت زنان اختصاص داده و  بر

تاکید دارد که وقت  آن رسیده که تمامی جامعه به «   هشتگ  من هم » 
 ابعاد این خشونت پی برده و بی تفاوتی را کنار بگذارد .

  
برای تغییر فرهنگ خشونت مبنی بر جنسیت قبل از هر چیز باید سکوت را 

 شکست.
  

خشونت علیه زنان قانونی و نهادی است هر  اما در جامعه ما که تبعیض و
 روزه شاهد خشونت بی تهانت در اشکال مختلف بر علیه زنان هستیم.

تجاوزجنسی نهایت خشونت به زنان » من مطلبی در باره تجاوزبا عنوان  
نوشتم از انجاییکه امروزبیشتر ازهر زمان  2011درسال «   است

 ی آورم :موضوعیت دارد بخشی از آن را در زیر  م
  

 جنسی نهایت خشونت علیه زنان تجاوز
 

طبق گزارش کمسیون زنان سازمان ملل ،خشونت علیه زنان  گسترده ترین 
از زنان دست کم یک بار خشونت را در  3/1نقض حقوق بشر است. حداقل 

 زندگی خود تجربه کرده اند.
ق خشونت علیه زنان یعنی خشونت مبتنی بر جنسیت ،حرمت انسانی و حقو

اولیه و پایه ای زنان یعنی آزادی های فردی و اجتماعی را به زیر سئوال 
برده و زنان را به ملک مردان یا جامعه در می آورد. خشونت علیه زنان  
نماد تاریخی رابطه قدرت نا برابرمیان زن و مرد بوده و منجر به سلطه مرد 

علیه زنان را بر زن می شود.جامعه مرد ساالر  به عناوین مختلف خشونت 
باز تولید می کند.یکی از بارزترین نوع خشونت علیه زنان، تجاوز و آزار 

زن یک زن در زندگی خود  5جنسی است. طبق آمار سازمان ملل از هر 
 مورد تجاوز یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.

خشونت جنسی و تجاوز نتیحه نگاه سلطه گرایانه و مسلط مردان در یک 
امعه مرد ساالر به جایگاه و موقعیت زنان است.تجاوز بدون تردید شکلی ج

 مسلم و ارگائیک از تسلط مردان بر زنان است.
تجاوز جنسی معضلی در تمام جوامع است و در هیچ کشوری در دینا این 
مسئله به قولی ریشه کن نشده است .اما میزان و نوع و نحوه بر خورد با 

اوت است.در این جا الزم به یادآوری است که هر آن در جوامع مختلف متف
چند گاهی مردان هم مورد تجاوز قرار می گیرند ولی قربانیان اصلی تجاوز و 

آزارهای جنسی عمدتا زنان هستند. تجاوز و آزار جنسی به زنان خشونتی  
مبتنی بر جنسیت  است  به این مفهوم که طبق تعریف سازمان ملل ،خشونت 

به آن دسته از خشونت اطالق میشود که بر علیه زنان و  مبتی بر جنیست
دختران تنها به دلیل جنسیتشان اعمال می شود. تاکید بر این مسئله از انجا 
ضروری به نظر می رسد که هنوز بسیاری به ویژگی این خشونت اهمیت 

 الزم را نمی دهند.
به عنوان واما در جامعه ما، با ساختار ویژه حکومت مذهبی و جایگاه زن 

جنس ضیعف ) ضعیفه( و یا جنس دوم   زن وسیله ای در خدمت نظام 
ساختاری قدرت است.  ساختار قدرت در جامعه مرد ساالر و قدرت مدار ما 
زن را باید به سان  شئی تحت کنترل خود داشته باشد .  در این راستا ودر 

قراری نطم  سیستم مبتنی بر قدرت جنسیت ، تجاوز وسیله تسلط ، کنترل وبر
است . تجاوز گسترده به زنان فعال و کنشگر پس از خیزش مردمی در سال 

 نمونه بارز این سیاست است. 88
 

اما سئوال اصلی این است که در جامعه ما ، تجاوز و آزار جنسی با چه 
 اهدافی صورت می گیرد؟

 
 ـ تسلط و کنترل بر زنان بطور عام 1 

رین اشکال تسلط مردان بر زنان است تجاوز جنسی بی شک ،یکی از خشن ت
.اما تجاوز جنسی در جامعه ما که نا برابری جنسی قانونی و نهادینه است 
ابعاد وحشتناک تری به خود می گیرد .چرا که قانون وسیستم مبتنی بر قدرت 
جنسیت  یعنی مرد مترادف قدرت و قدرت  مرد ،به عناوین مختلف از تجاوز 

از تجاوز شده .توجه داشته باشیم که در جامعه ما  بر کننده  دفاع می کند نه 
پایه حکومت دینی  زنان عمال حقوقی ندارند واز شرکت در تصمیم گیری ها 
و سیاست گذاری ها محروم هستند  مسلما قوانین بر محور مرد قدرت ، 
بدست مردان و به نفع  آنها وضع میشود . در همین قانون است که بسیاری 

اعمال شده از طرف مردان اصال تجاوز محسوب نمی شود و از تجاوزهای 
مواردی نادری هم که تجاوز محسوب میشود اثبات آن به دالیل قانونی 
فرهنگی ، سیاسی ، بسیار دشوار و در نتیجه مجازاتی به دنبال ندارد .در 
نتیجه تجاوز و آزار جنسی برای کنترل و اعمال قدرت و تسلط بر زنان چه 

 ه و چه در جامعه بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.در محیط خان
 

 تجاوز خانگی :
یکی از شایع ترین و تکان دهنده ترین نوع تجاوز، تجاوزات خانگی است . 
در صد زنانی که مورد این نوع تجاوز قرار می گیرند بیشتر از انواع دیگر 

کننده  تجاوز است. شکلی از تجاوز که با سکوت همراه است و تجاوز
مطمئن است که شامل هیچ مجازاتی نمی شود. قانون تمکین ، نماد بارز 
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تجاوز شرعی و قانونی به زنان است. طبق این قانون، تمکین زن از مرد 
وظیفه قانونی و شرعی زن است. در ازدواج رسمی ، زن باید طبق وظیفه 

ونه و شرعی  در هر شرایطی اماده باشد تا میل جنسی همسر خود را همانگ
هر زمانی که او می خواهد ارضا کند. قانون تمکین بر هر گونه رابطه 
جنسی برابرو با رضایت طرفین خط بطالن کشیده و یک رابطه اجباری را 
درصورت عدم تمایل زن تحمیل می کند که در صورت سر باز زدن از طرف 

وارد زن مجازات هم به دنبال دارد. عدم تمکین در قانون مدنی ایران از م
 طالق است.

اگر تجاوز را رابطه جنسی بدون رضایت طرفین بدانیم در اینجا ما با مقوله 
تجاوز قانونی روبرو هستیم .در این نوع تجاوز که زن در بستر زناشویی هم 
از ان در امان نیست ، در زمان قاعدگی، در زمان بارداری، در زمان 

راهی جزسکوت ندارد.چرا عزاداری ، وقت، بی وقت باید تمکین کند. هیج 
که زن صاحب بدن خود نبوده و هیج حقی بر بدن خود ندارد. زن با ازدواج 
تحت مالکیت شوهر در می آید و قانونا دست او باز است که با زن هرچه می 
خواهد بکند . زن وسیله لذت و زایش است وبس .بنابراین در محیط به 

جاوز قرار می گیرند  بدون تاصطالح امن خانه بیشتر زنان همواره مورد 
آنکه بسیاری ،حتی خود از آن آگاه باشند و با تصور خصوصی بودن مسئله 
علیرغم اسیب های جسمی و روحی ،سکوت پیشه می کنند. تعدادی از زنان 
که به این امر آگاهی دارند به دالیل دیگر سکوت می کنند . چرا که طبق 

ود و مستحق مجازات. و مورد قانون تمکین، قربانی به مجرم تبدیل میش
بازدارنده دیگر ، ترس و شرم ، چرا که مسئله تجاوز در رابطه بین زن و 
شوهر در جامعه ما بشدت تابو است و در بهترین حالت تصور می شود که 

 این امر خصوصی است و نباید علنی شود.
در از موارد دیگر تجاوزخانگی  زنای محارم است . رابطه خواهر و برادر ،پ

و دختر و..... این نوع تجاوز  از سوژه های بسیار تابو است در نتیجه 
دولت نه تنها از انتشار خبر آن جلوگیری می کند ، بلکه  با انتشار دهندگان 
این خبر هم به مثابه خاطی بر خورد می کند. با این حال علیرغم سکوت 

وع تجاوزها در قربانیان وسانسور دولتی سالیانه هزاران پرونده از این ن
دادگاههای ایران وجود دارد و خبر آن در بعضی رسانه ها درج می شود. اما 

 در کل این مسئله به شدت با سکوت رو به می شود.
از موارد دیگر تجاوز، ازداوج اجباری و ازدواج دختران خردسال است  که 

 بدون هر گونه رضایت  زن و دختران خردسال انجام می گیرد.
 عرصه جامعه:تجاوز در 

این نوع تجاوز که خارج از خانه در خیابان ، محیط کار ،محیط آموزشی، 
و..اتفاق می افتد . با وجود این که در ایران این نوع تجاوز به عنوان تجاوز 
به عنف به رسمیت می شناسد ،امار آن بسیار پنهان است واین در حالی 

نطیر همراه است در عمل است که این نوع تجاوزات که گاهی با خشونتی بی 
 در سال های اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است. 

  
 ـ تجاوز به مثابه  ابزارسرکوب دولتی ، سیاست ترور و حشت2

جمهوری اسالمی از همان ابتدا در طول حیات خود همواره از حربه تجاوز 
 در مورد مخالفان خود بطور گسترده استفاده کرده است .

 ن ابزار شکنجه :تجاوز به عنوا
تجاوز و خشونت جنسی به عنوان شکنجه از دهه شصت در زندان های 
جمهوری اسالمی  علیه زندانیان سیاسی اعمال شده وتا به امروز ادامه دارد 
هر چند در آن زمان یا خبر آن به بیرون درج نمی کرد و یا صورت شرعی 

 بود.به آن داده میشد و طبیعتا با سکوت مطلعین هم همراه 
 

 تجاوز به عنوان شکنجه دو هدف را دبنال میکرد .
کسب اطالعات و شکستن و خرد کردن فرد مقاوم . در زندان هم  هر چند  

مواردی از تجاوز به مردان وجود داشته ، اما متاسفانه بیشترین قربانی آن 
زنان بوده اند. چرا که اوال شکنجه گران  ، از اثرات مخرب تجاوز بر زنان 

ه هستند و ثانیا از نظر ایدئولوژی زن ضد انقالب برای آنها جز غنایم آگا
جنگی محسوب شده ، پس ما لک او هستند.در نتیجه بیشترین خشونت و 
آزار جنسی را بر او روا داشته تا او را شکسته و به حرف در اوردند. 

ود اطالعات بگیرند و یا به مصاحبه اجباری وادار کنند. بسیاری از موارد وج
داشته که برخی از زندانیان تحت شکنجه های جسمی شدید و طاقت فرسا 
مقاومت کرده ولی پس از تجاوز یا تهدید به تجاوز در هم شکسته و به 

 خواسته های شکنجه گران تن داده اند.
تجاوز به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و عقب نشینی جنبش های 

 اجتماعی و باالخص جنبش زنان.
به  88مشخص این نوع تجاوز را در خیزش اخیر مردمی در سال نمونه 

خوبی شاهد بودیم  که جمهوری اسالمی بطور گسترده در بیرون و درون 
زندان از آن استفاده کرد .تجاوز به ترانه وصدها زن ومرد دیگر ، 
بازداشتگاه کهریزک ، خانه های امن سپاه و.......شاهد این مدعا 

ی خواست  با توجه به بافت سنتی و پدر ساالرانه است.جمهوری اسالمی م
جامعه با این نوع خشونت بی نهایت مخالفان خود را به عقب نشینی وادار 
کند . و از آن جا  که جنبش زنان از فعال ترین جنبش های اجتماعی 
محسوب میشود و اثرات بسیار مثبتی در سطح جامعه و دیگر جنبش های 

خص مورد هدف قرار داده و وادار به عقب اجتماعی داشته ، بطور مش
 نشینی کند.

نمونه دیگری دیگر از تجاوز برای ایجاد رعب ،   تجاوز به دختران باکره 
در زندان ها ست . که  60قبل از اعدام به خصوص در سال های  دهه

جمهوری اسالمی تحت لوای اینکه اگر دختر باکره بمیرد به بهشت می رود 
و بر خالف تصور اصراری هم بر پنهان نگه داشتن آن انجام داده است . 

نداشته است .و در مواردی هم به خانواده ها اطالع داده که هدف آن روشن 
 است.

 و اما پیامدهای تجاوز جنسی و راهکارهای مقابله با آن:
تجاوز جنسی  بطور کلی اثرات مخرب روحی و جسمی  گاها غیر قابل 

می آورد. در جامعه ما باعدم حمایت قانونی و  جبرانی را برای زنان به بار
اجتماعی از زنان مورد تجاوز واقع شده این مسئله با پیچیدگی بیشتری 

 همراه است.
  

 تجاوز : مرگ اجتماعی
بیشتر زنان در جامعه ما پس از تجاوز عمال با یک مرگ تدریجی رودر 

اس گناه روهستند. اولین و معمولترین واکنش  آنان، سکوت  است. احس
وباوراندن گناه کار بودن به قربانی تجاوز  و مسئولیت نپذیری متجاوز هر 
گونه سرعت عمل فوری را از قربانی سلب می کند .در مرحله بعد ی قربانی 
با مسئله شرم و ترس تواما ن رو به رو میشود . جامعه، زنی را که مورد 

و در بهترین حالت بی تجاوز قرار گرفته است را خاطی ، ال ابالی ، هرزه  
احتیاط تلقی می کند.  چه لباسی پوشیده بودی ، چه آرایشی داشتی ، چرا 
شب دیر وقت بیرون رفتی ، چرا خندیدی ، چرا............ و ترس ترس از 
آبرو  آبروی خانواده ، فامیل  ترس از مرگ ،چرا که علنی کردن وشکایت 

وز به مجرم تبدیل شود .لکه دار در بیشتر موارد باعث میشود که قربانی تجا
کردن آبروی خانواده وبطور مشخص مردان خانواده، به وسیله زن سزاور 
مرگ است حتی اگرقربانی تجاوز باشد .قتل های ناموسی نمونه بارز این 

 پدیده است .
  

زن قربانی تجاوز به دالیل ذکر شده در باال هر چه بیشتر در خود فرو رفته و 
شه کرده و از جامعه و اطرافیان فرار میکند و عمال مرگ خود سانسوری پی

تدریجی و رنج آورخود را رقم میزند . آمار باالی خود سوزی ها ، خود کشی 
های  زنان درسال های اخیر نشان  دهنده این معضل حل نشده اجتماعی 

 است.
 

 و اما راهکارها :
ن ،خشونتی مبتنی همانطور که در باال به آن اشاره شد خشونت بر علیه زنا

بر جنسیت است وتجاوز ناشی از رابطه نابرابرقدرت درخانه ودر سطح 
جامعه . بنابراین در وهله اول تالش و مبارزه بی امان برای برابر حقوقی .  
هم زمان با آن تالش برای شکستن سکوت و از تابو در آوردن این معضل 

این مسئله خصوصی است  اجتماعی و در این راستا باید از این استدالل که
فاصله گرفته و آن را به معضل اجتماعی تبدیل کرد . اطالع رسانی و آگاهی 
دادن به زنان در سطح جامعه از طریق فعالین جنبش زنان و امکانات رسانه 

 ای کمک موثری به این امر است .
در کشورهای غربی بر اثر مبارزات بی وقفه زنان در مورد تجاوز پیشرفت 

حاصل شده است. در بیشتر این کشورها رابطه جنسی بدون رضایت هائی 
زن در ازدواج رسمی هم به عنوان  تجاوز شناخته شده و مجازات قانونی 
دارد .در دیگر موادر تجاوز ، قانون ها و موارد عملی حمایت از قربانی از 
قبیل خانه های امن افزایش یافته است ودر عین حال مبارزه برای بهبود 

شیدن به آن هم از طرف فعالین و سازمان های زنان ادامه دارد.امسال بخ
نوامبر را روز مبارزه علیه تجاوز اعالم  25سازمانهای زنان فرانسه روز 

 کرده اند.
تجربه جنبش زنان در سطح جهانی نشان می دهد که مطرح کردن معضالت  

ر چند این زنان و مبارزه برای آن  دست آوردهای فراوانی داشته است ه
 مسئله جان سختی فراوان داشته وبه سرعت حل نخواهد شد.

خالصه کالم اینکه  مبارزه پی گیر و بی امان خود را برای ، برابر حقوقی 
ادامه داده و هم زمان جامعه پدر ساالر را به چالش کشیده و با فرهنگ و 

 سنت های زاییده از آن در افتیم.
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 یتاست و آزار و اذ یعابه کارگر ش ینتوه

 باشد  یتنها آغاز آن م یجنس    
 یشسونسون با باربارا اِرنرا یلیه گفتگوی   

               

 یاشرف ین: پروترجمه             

 
در مورد عدم  Barbara Ehrenreichباربارا اِرنرایش 

امکان تامین هزینه ی زندگی از طریق کار با دستمزد نازل در 
حده و تحقیری که کارگران بطور روزمره در محل کار ایاالت مت

خود با آن روبرو می شوند، وسیعا نوشته است. او در کتاب 
 Nickel and Dimed: On (Not) Getting By inپرفروش خود 

America  در مورد تجربه ی سال های طوالنی کار مخفیانه
خود به مثابه یک کارگر با دستمزد کم نوشت. به دنبال آن 
دنیای مشاغل یقه سفید طبقه متوسط را بررسی نمود و به 
نا امنی و تحقیر در مشاغل قابل دسترس کارگرانی که به هر 
کاری که بتوانند تن میدهند تا در رویای آمریکایی زندگی کنند، 

در  This Land Is Their Landپرداخت. او همچنین در کتاب 
ا نوشت و در رابطه مورد رشد نابرابری مابین ثروتمندان و فقر

-Brightبا وعده های دروغین "مثبت اندیشی" نیز در کتاب 
Sided  خود نگاشت. ارنرایش پایه گذار "پروژه گزارش دهی

مشکالت اقتصادی" می باشد که روزنامه نگاری پیرامون 
 نابرابری در ایاالت متحده را ترویج میدهد.

 
 

ار جنسی در باربارا ارنرایش در بحث افشاگری مداوم از آز
در توئیت  2017صنعت سرگرمی دخالت کرده، و در نهم نوامبر 

خود نوشت : بدبختانه بحث کنونی ما در مورد آزار جنسی ، از 
لحاظ طبقاتی کج و معوج است. بیشتر در مورد هنرپیشگان 

 زن بوده و به اندازه کافی در مورد خدمتکاران هتل نیست
. 

 Better Lifeونسون ادیتوربه دنبال این اظهار نظر، هیلی س
Lab  .با او در این مورد به گفتگو پرداخت 

 
هیلی سونسون: آیا هنگامی که آن توئیت را نوشتید، کیس 
بخصوصی را که تحت پوشش قرار نگرفته بود در ذهن 

 داشتید؟
 

باربارا ارنرایش : خوب، یک کیس که به ذهن میرسد دعاوی بر 
از سوی یک خدمتکار علیه دومینیک استراس کان است که 

هتل صورت گرفته بود. اما من همچنین به مواردی فکر می 
در  - Unite Here -کردم که توسط اتحادیه خدمه های هتل 

شیکاگو یافته شد. آنها به ارقام شوک برانگیری دست یافتند. 
درصد از خدمه های هتل گزارش داده اند که در سر  60تقریبا 

رار می گیرند. آنها به اطاق یک فرد کار خود مورد آزار جنسی ق
وارد می شوند، کس دیگری آنجا نیست و مردی دست به 
کاری میزند، یا بدون هیچ لباسی آنجاست هنگامی که آنها 

 مشغول به کاراند. این یک روتین هست. 
و دسته بزرگ دیگری از کارگران که باید در موردشان صحبت 

رسون مونث اصوال کنیم، گارسون های مونث هستند. یک گا
همیشه باید آماده شنیدن حرفهایی در مورد بدن خود باشد. و 
من این امر را تجربه کرده ام. من به عنوان پیشخدمت در ازای 

دالر دریافت می کردم. من  6پولی ناچیز کار کردم ، ساعتی 
برای گذران زندگی به عنوان گارسون نیز کار کردم. و در سال 

نیز یک گارسون بودم. آن موقع بسیار  های آخر نوجوانی ام
مطمئن نیستم که این حرف چه ربطی به این  –زیباتر بودم 

مسئله دارد. آزار جنسی همیشه اتفاق می افتاد. بدترین 
چیز دستمالی باسن است. گارسون های مونث به همدیگر 
میگویند "آهای، مراقب آن یکی باش،" اما گویا به این امر به 

این شغل نگریسته می شود. درست مثل  مثابه بخشی از
این است که گفته شود "خوب، آیا شما انعامی می 

 خواهید؟"
 

چیز دیگری که الزم است در مورد آن شروع به صحبت بکنیم 
نمونه های روزمره آزار و اذیت هایی ست که در چارچوب 

استاندارد آزار جنسی ای که برای مردم در محل کارشان رخ 
 This Land isدارد. من در این مورد در کتاب میدهد، قرار ن

Their Land  ،نوشته ام. جایی که یک شرکت فروشندگی
کارکنان خود را با درکونی زدن به مردان و زنانی که مقررات 
آنها را رعایت نکرده اند، تشویق می کند. آنها این مردان و 
زنان را جلوی یک اطاق به ردیف سرپا نگهداشته و از یک خط 

ش بسیار بزرگ استفاده می کردند. این خط کش حتی ک
توسط زنی به یک دادگاه آورده شد، اما حکم بر این داده شد 
که این امر آزار جنسی نبوده است، زیرا هم برای مردان و هم 

 برای زنان رخ می داده است. 
 Bright-Sidedکارفرمای دیگری هم بود که در مورد او در کتاب 

ع کارکنانی را که خوب کار نمی کردند، غرق نوشتم. او در واق
مصنوعی می کرد. به عنوان بخشی از یک عمل انگیزیشی، 
یک فروشنده را خم کرده و آب به حلق و بینی او می ریختند. 
آنها می توانند هر کاری که دلشان بخواهد با شما بکنند، و 

 اگر کار را می خواهید، فقط خفقان می گیرید.   
با دستمزد ناچیزی کار می کردم، انواع  من هنگامی که

آزارهای دیگری را که جنسی نبوده اند ولی بسیار دردناک و 
رنج آور بودند نیز تجربه کردم. زمانی که به عنوان یک گارسون 
کار می کردم، سرپرست من وادارم می کرد که تمام طبقه آن 
رستوران را که بسیار بزرگ هم بود با یک جارویی که بسیار 
کوتاه بود تمیز کنم، درست مثل بیل معروف کوچکی که توسط 
کارگران کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت. خوب، من 
مجبور بودم برای انجام کل این کار بسیار خم بشوم. این کار 
پشتم را درد می آورد. سرپرستی هم بود که از دست من 

ود عصبانی می شد زیرا با کارگر ظرفشور که مهاجر چک ب
من به او در آموختن  –زیادی دوستانه رفتار می کردم 

انگلیسی کمک می کردم. تنبیه او به من این بود که مجبور 
بودم بعداز ساعت کار بمانم و تمام سس پنیری ساالد را 
مخلوط کنم و همه ظرف های سس گوجه را برای روز بعد پر 

دند. کنم. شیف من سرآمده بود، اما دیگر به من مزد نمی دا
به خانه نمی توانستم بروم. مثل این بود که مرا بعداز پایان 

 ساعت مدرسه نگهداشته اند. 
 

منظورم این است که در مورد این مسئله نوشته ام. چیزهایی 
مثل این اساسا اخبار قدیمی هستند. بنابراین، در رابطه با 

ی آزار جنس -آزار مبتنی بر نژاد و اذیتی نظیر آن  –مقوله آزار 

بخشی از یک نمودار بزرگتر در توهین به افراد کارگر می 
 باشد.

 
هیلی سونسون : باید تصور کنم که این امر از زمان بحران 

به بعد بدتر شده است زیرا همه نگران از  2008اقتصادی سال 
 دست دادن کار خود هستند؟

 
 

 باربارا ارنرایش : آری، فکر می کنم حق با شماست.
 
 

: فکر می کنید چرا به داستان های افراد هیلی سونسون 
مشهور این قدر توجه می شود؟ چرا این همه عالقه برای 
صحبت در مورد این افراد مشهور وجود دارد ولی در مورد 
مسائل معمول دیگر، مواردی که مردم بطور روزمره با آن روبرو 

 می شوند، این عالقه وجود ندارد؟ 
 

 
می کنم شما خودتان می دانید.  باربارا ارنرایش : خوب، فکر

چنانچه در کار ژورنالیسم باشید می دانید که افراد مشهور 
می فروشند. شما می بینید که پا پیش گذاشتن همه این 
زنان مشهور در مورد کیس هاروی واین استاین، به نوعی کل 

 موضوع را فریبنده می کند.
 

به  Usدر یا  Peopleاین چیزی ست که می تواند در روزنامه 
چاپ برسد. این امری مهیج است. گارسون مونث یا خدمتکار 
هتل یا هر کسی که کارگری با دستمزد کم است و بطور 
مناسبی توسط کارفرمایش از او مراقبت نمی شود، بیشتر 

 نمونه های پیش پا افتاده هستند.
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هیلی سونسون : اما آیا امکان ندارد توجهی که کیس های 
د جلب میکند، بتواند تأثیری هم به نفع افراد مشهور بخو

دیگران داشته باشد؟ متفرم از اینکه این جمله را به کار می 
برم. شاید گفتگوی جدید در مورد افراد مشهور بتواند محیط را 

 برای زنان در همه جا تغییر بدهد؟
 
 

باربارا ارنرایش : مطمئنا. البته که تأثیر دارد. اما من فکر می 
رسیده است که در ساختار تغییر داده شود  کنم زمان آن

وگرنه هیچ چیزی هرگز رخ نخواهد داد. مطمئنم افراد مشهور 
بیشتری در پیش هستند. اما وقت تغییر رسیده است و وقت 
اینکه گفته شود موارد دیگری هم وجود دارند. همان چیزهایی 
که در مورد خواهر شما، یا دخترتان و یا همسرتان در محل کار 

 رخ میدهد. آنچه که روتین گشته است.
 

هیلی سونسون : یکی از بحث هایی که در جریان است این 
بخصوص در  –است که یک چیزی در ساختار این صنایع 

وجود دارد که شکار زنان را برای مردان  –هالیوود و سیاست 
واقعا آسان می کند. در رابطه با خدمتکاران هتل و گارسون 

ایی را باید در نظر بگیریم که بطور های مونث چه چیزه
ساختاری توقف آزار و اذیت جنسی را در آن شرایط سخت 

 می نماید؟ 
 

باربارا ارنرایش : مسئله اینجاست که اینها زنانی هستند که 
اغلب به تنهایی کار می کنند و هیچ جایگزینی هم ندارند. 

ه این بنابراین ما به آن نوعی از جنبش فمینیستی نیاز داریم ک
را تغییر دهد و به آنها محل کارهای امنی بدهد که بتوانند 
برخیزند و در مورد این شرایط صحبت کنند. نمونه آن اتحادیه 

 سراسری کارگران خدمات خانگی می باشد.
کارگران خدمات خانگی نیز بسیار آسیب پذیر هستند. مواردی 

ب به وجود دارد مبنی بر اینکه سراغ زنانی می روند که اغل
تنهایی در خانه های مردم به کار مشغول اند بدون اینکه 
کسی دور و بر آنها باشد که به آنها رجوع نماید، یا کسی که 
شاهد آنچه رخ میدهد باشد و آنها را با یکدیگر سازماندهی 
کند. در این زمان ما باید از کیس های افراد مشهور استفاده 

دگیری و یک جارو برقی به کنیم و با زنانی که با یک وسیله گر
سر کار می آیند و با این همه مشکالت بسیار روتین روبرو 

 می شوند، صحبت کنیم.
 
 

هیلی سونسون : به نظر میرسد که قانون واقعا کاری نمی 
کند تا این مشکالت را حل کند. بنابراین راه حل این نوع اذیت 

 و آزارهای روزمره چیست؟
 
 

قطعا اتحادیه ها. اکثر مردم در محل کار باربارا ارنرایش : خوب، 
خود هیچگونه حق و حقوقی ندارند. شما با داشتن اتحادیه 
های کنونی مان یک مقدار کمی قدرت بیشتر دارید، اما ما به 
اتحادیه های قوی تری نیاز داریم. ما به آن اتحادیه ای نیاز 
داریم که وقتی این چنین مسائلی رخ میدهد، شما فوری به 

اینده عزیز اتحادیه تان خبر بدهید و آنها فورا بیایند و با نم
کارفرما در مورد آن مقابله کنند. دقیقا به همین دلیل است که 

 من طرفدار اتحادیه های قوی هستم. 
 

------------------------------------ 
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 !یمحکومت اسال و خطرناک یکرد تازهرو   
 

               تقی روزبه                             

 
 ناظربرآن.  یآمدها یو پ یدسپاهجد یدهایتحرکات و تهد

 

این روزها، پس از آن که حسن روحانی با آن ها نشست و 

درحوزه های اقتصادی و سیاسی امتیازاتی بزرگی داد و دقیق 

ا توجه به تر آن که این امتیازات را برسمیت شناخت، و ب

تحوالت تنش آفرین منطقه جمهوری اسالمی استراتژی و 

تاکتیک و الجرم رویکردها تازه و تعرض آمیزتر و البته 

 خطرناکتر و چالش برانگیزی را اتخاذکرده است. 

 

هم اکنون بخش مهی از سیاست خارجی در منطقه و حتی نسبت 

ثل به اروپا و جهان بطورمستقیم توسط خامنه و عوامل او م

والیتی و یا سپاه و عناصری مثل سردارسلیمانی اتخاذ و اعالم 

می شود. الاقل در سطح منطقه ظریف هیچ نقشی ندارد و سپاه 

میدان دارشده است. مسیرکلی آن است که نه فقط با آمریکا و 

متحدین منطقه ای او باید جنگید و مقابله کرد بلکه به اروپا هم 

"دیپلماسی نرم تاکنونی" با نباید اعتمادکرد. یعنی دوره 

دیگرقدرت ها و کشورهای رقیب واردفازمخاصمانه تر و عضله 

نشان دادن شده است. سخنان خامنه ای مبنی بر آن که در 

هرجای جهان که نیازباشد حضورپیدامی کنیم و باکی هم از 

بیانش نداریم، سپس سخنان تحریک آمیز و پرهزینه فرماندهان 

شاری در یمن که به معنی سپاه مبنی برحضورمست

حضورگسترده تر در کنارمرزهای عربستان و دامن زدن به 

رقابت سنگین بین کشورها و رقبای منطقه و اعالم وجود و 

سازماندهی هسته های بسیجی و سازمان یافته و مسلحانه در 

همه جای منطقه و جهان و یا تهدید به افزایش بردموشک هائی 

 -باردیگر-یرس داشته باشد... و اینک که مرکزاروپا را هم در ت

کشاندن کودکان به میدان جنگ و به عرصه تبلیغات تلویزیونی، 

همه و همه حکایت از این رویکرد و استراتژی و تاکتیک های 

تازه است که رژیم برای حضورگسترده ترنظامی در منطقه و 

حفظ باصطالح  دستاوردهای تاکنونی و کسب سودای نفوذ در 

اداعش و سوریه پساجنگ داخلی و لبنانی که کفته می دوره پس

شود حزب اله بشدت سازمان یافته و شدیدامسلح و ورزیده 

شده در جنگ های منطقه ای عمال دردولت لبنان و سیاست 

های آن نفوذفائقه بدست آورده است، و در نقاط دیگر در 

دستورکارخود قرارداده است. این تصیمات خطرناک و 

ی و سلطه طلبانه و شیعه گرایانه اگر پیش برده بسیارارتجاع

شوند می تواند مصائب بزرگی برای منطقه و مردم ایران فراهم 

کند و کشور را به نوعی به مسیرکره شمالی بیاندازد و حلقه 

تازه ای از محاصره و فشارهای تازه را در حالی که هنوز 

نشده ویرانی های عمیق بجامانده دوره بحران هسته ای تمام 

موشکی کند  -است، وارددوره تازه ای از اعمال فشار و این بار

را بگردن مردم ایران بیاندازد. در چنین شرایطی تحلیل دقیق 

اوضاع و سازماندهی مقاومتی گسترده برای برون رفت از این 

رویکردشوم موردنیازاست برای فرونیفادن در ورطه جنگ و 

ید با صدائی بلند هم به خشونت و فقرو فالکت. مردم ایران با

مداخله های رژیم خودی نه بگوید و هم به مداخله ها و سیاست 

قدرت های بزرگ و بخصوص دولت آمریکا که جز به عنوان 

حبل المتین نجات برای رژیم و خدمت به جمع و جورکردن 

آرایش به هم ریخته اش نیست. باید قویا از همزیستی مسالمت 

منطقه و بدور از مداخله مذهب در آمیز  و همکاری خلق های 

سیاست دفاع کرد و هرگونه جنگ طلبی و کاربردخشونت برای 

 حل اختالفات را محکوم کرد.
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این دوره برزخی کنونی که در تنورآن نان سیاست های یک  

دوره و با پایانی چه بسا نامعلوم پخته می شود، می تواند 

کودکان و گسیل  سرنوشت سال های بعدی را رقم بزند. توسل به

آن ها به میادین جنگ )چون بزرگساالن تمایلی به آن ندارند( با 

سوء استفاده از فقر و فالکت و بی خانمانی و ناآگاهی آن ها 

جنایت بزرگی است که رژیم در صورت پیشبرداستراتژی 

باصطالح تهاجمی تازه خود باردیگر به آن روبیاورد. چنین 

این آدم خواران  بشمارمی  کودکانی طعمه های خوبی برای

ورند. قاسم سلیمان به عنوان فرمانده قدس را که مسئول 

مستقیم جنگ های منطقه و ارسال این کودکان و جوانان به 

میادین جنگی است باید به جرم نقض مقررات جنگی و جنایت 

علیه بشریت موردافشاء سنگین قرارداد و چهره سازی های 

درهم شکست و اجازه نداد که رژیم  قالبی و منزجرکننده اش را 

از رگ خواب باصطالح ناسیونالیستی بخش هائی از مردم و 

لوآن که بصورت کاذب و ریاکارانه هم صورت می گیرد، بهره 

برداری کند. چون که گسترش نفوذمنطقه ای تحت عنوان 

اشاعه مذهب و برپاکردن هالل شیعه صورت می گیرد و 

ده و رقیق خود فقط مصرف داخلی ناسیونالیسم با دوزکنترل ش

دارد. این این توهم خطرناک و سودای خام رژیم را که گویا 

دوره پساداعش دوره عروج جنبش اسالمی از نوعی شیعی و 

والیت فقیهی آن است باید به شکل مفتضحانه ای به شکست 

کشاند. ذر حقیقت شکست داعش و به عقب راندن شدن آن را 

وغین و با شرکت نمادین قاسم سلیمانی که رژیم با نمایشات در

در آخرین نبرد می خواهد آن را به حساب خود واریزکند و حال 

آن که با خضورخود هم چون مجاورت بنزین با آتش منبع تغذیه 

آن بوده است، که خود  نقطه عطفی درروندافول و شکست 

جنبش فاشیستی اسالم سیاسی بطورکلی و از هرگونه اش 

شیعی آن باید همزمان با -یعنی که نوع اسالمیبشمارمی رود. 

گونه های دیگرش به موزه بروند. نباید فراموش کرد که نتیجه 

آن جز دامن زدن به جنگ و سرکوب و فالکت و آوارگی 

بیشترمردم منطقه و هم چنین تشدیدفالکت و اختناق در در داخل 

 ایران نخواهد بود و رژیم برای غلبه برشکاف ها و بحران ها

 به آن نیازدارد.

اساسا این رویکرد به معنی انتقال بازهم بیشترقدرت از حواشی 

تمرکزقدرت واستبداد والیت  -هسته ای اصلی-سیستم به مرکز

مطلقه، و الجرم به محاق رفتن زندگی است. نشانه های 

ناظربراین تحوالت و جابجائی در ساختارقدرت و آن چه که در 

گذرد فراوانند که همگی به ما زیرپوسته ساختارکنونی می 

درموردبازتوزیع قدرت به سودوالیت مطلقه و مطلقه ترشدن آن 

هشدارمی دهند. فی الواقع جمهوری اسالمی که با انباشت 

بحران های بزرگ و متعددی چون اقتصادی و شکاف های 

درونی و شکاف مردم و نظام و بحران جانشینی و فشارهای 

واجه است به این فکراست که با بین المللی روبه تزایدی م

فراربه جلو و توسعه طلبی در منطقه بر بحران های سترک و 

 بعضا وجودی خود پاسخ بدهد.

 

علیه سیاست مرگ و جنگ که "جمهوری" والیت فقیه بدون  

آن قادر به تداوم حیات خودنیست، بپاخیزیم! زندگی را در 

 یابیم!.      
  

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق یاز برابر مهمتر ی،مل یتامن      

 سوال ! یرز یلی،زنان اسرائ رهائی      
 یلبه اسرائ یپلماتیکلوموند د اعزامی خبرنگار یم،رِ  لورا

 
      ی: بهروز عارفبرگردان             
         

 
 یدر سال ها یقانونگذار ینهکه در زم یهائ یشرفتبه رغم پ
در زنان و مردان  ینب یصورت گرفته، نابرابر1990دهه 
 یلیتاریسماست. غرور مردانه، م یادز یارهنوز بس یلاسرائ

در مورد  یدولت، مشغله ذهن یسحاکم بر جامعه از بدو تاس
که  تندهس یاز عوامل یمذهب یو بندها یدوزنهء ق یزو ن یتامن

 تر کرده است. یچیدهزنان را پ یرهائ یمبارزه برا
 ماهاییهواپ یتزنان در هدا یرفتنپس از پذ یلاسرائ ارتش
حضور  یتممنوع ینگرفته است که پس از ا یمتصم ی،شکار

از  یکی  یللغو کند. اسرائ یزن یتهاجم یزنان را در تانک ها
به مردان محدود  یست که خدمت سرباز ینادر کشورهائ

 ینکند. ا یم ینبوده و فعاالنه درباره سربازان زن خبررسان
ارتش  ینتر یاخالق یااند که گو یسربازان الهام بخش ارتش

، 1969در سال  «یانهخاورم یتنها دموکراس» یاست. آ یادن
 انتخاب نکرد ؟ یریرا به نخست وز یرزن ، گلداما یک
 

را به زنان اختصاص  یبخش یلارتش اسرائ ینترنتیا سایت
 ی«رحم  یب»رزمندگان « شجاعت»داده است. در آن، از 

در کتاب پردازند.  یکنند که در طول مرز به گشت م یم یلتجل
نقش بسته که  یسربازان زن جوان یرتصو یخ،تار یدرس یها

استتار رنگ  یکه برا یبر دوش و صورت یوزیبا مسلسل 
کند که در  یم یرا تداع یشگامانیشده، چهرهء پ یزیآم
سنگفرشِ جاده ها و  ین،ها به شخم زدن زم یبوتصک

که اسطوره  یردو تصو ینپرداختند. ا یم ینگهبان
زند،  یم یوند( را به هم پ1طلب و مدرن ) یرابرب یونیستیصه

عملکرد  یاندازه ناقص هستند و دوگانگ یکهر دو به 
 دارد. یپنهان نگه م سرائیلزنان را در ا یاجتماع
با ما در مرکز  یدارپژوهشگر زنان در د ی،اهارون سارا
 یها یبوتصدر ک یحت»کرد که  یادآوری،  یفاح ینیسیتیفم

 یشترزن ب یماندند(، اعضا یهدر حاش)که همچنان  یننخست
 یها، مهدکودک ها و لباسشوئ یکار یدر آشپزخانه، سبز

شدند تا در مزرعه ها و  یبه کار گماشته م  یهمگان یها
استقالل و  یهدر اعالم یتجنس یاگر چه برابر«. ها انهکارخ

توان گفت که  یم ینانآمده است، با اطم 1951قانون سال 
 یانگذار،نبودند. از نگاه پدران بن ینیستمف یلاسرائ یشگامانپ

 یبقا ینتضم یجاد،زن در دولت در ُشُرف ا یفهوظ یننخست
 بن یدداو یل،اسرائ یرنخست وز ینبود. نخست یهودخلق 
« کودک 4دسِت کم »داد که اگر مادران  یهشدار م یونگور

کنند. او در  یم یانتخ «یهودیرسالت »به  یاورند،ن یابه دن
، به «مادران قهرمان»از  یلا باب کردن تجلب 1949سال 

 ی،داد. از سوئ یم یزهنوزاد خانواده جا ینمناسبت تولد دهم
در روزنامه  نتولد نوزادا ی، صفحه آگه1960دهه  یتا سال ها

مسلح  یروهاین یبرا یدجد یسرباز»آمدن  یاها از به دن
با  یتیرقابت جمع یانکرد. در جر یم یلتجل «یلاسرائ
کار،  ینشد. ا یها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار م ینیفلسط
با  سه و  یلاسرائ 2015همراه بود:  در سال  یزن یتبا موفق
زاد و  یزانم ینرکورد باالتر یلیهر اسرائ یفرزند برا یکدهم

 «یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار» یاعضا ینولد  را در ب
(OECDو ن )با مصر( را  )همراه یترانهمد یرامونپ یکشورها یز

 (2به خود اختصاص داد. )
 
محدود شده  یدمثلکارش به تول «یجبهه خانگ»که در  زن

نداشت.  یجنگ طلبانه تئودور هرتصل جائ یبود، در سخنور
 یپرسش را طرح م یندر روزنامه اش ا یونیسمصه یانگذاربن

مخلوقاِن گتو، رازدار، »همان  ی،اروپائ یهودیان یاکند که آ
 رایقادر خواهند شد  که فراخوان او را ب« فروتن و بزدل

 ید،جد یهودی ینگیدرک کنند. نر «یجنس یروین»و  یآزاد
در درون ارتش  یجنگجوئ یتو پرزور، در بستر قابل یرومندن

زنان  یقدرتمند شهرونداِن شکل خواهد گرفت. آن چه برا
 بود ... یانمادر و زن بامحبت جنگجو یگاهماند، جا یم یباق
قدرت را  یکه افسران بازنشسته تمام قطب ها جیتدر به 

 یانهءو اقتدارگرا یسلسله مراتب یاشغال کردند ارزش ها
 ینشد. ا یقکشور در همه جا تزر یارتش به مثابه نهاد مرکز

بزرگ،  یافسران   به راس وزارت خانه ها، موسسه ها
صلح طلب روانه شدند:  ی.... جنبش اصل یدانشگاه ها و حت



13 

 

کردند. خانم  یستاس یرهرا افسران ذخ« اکنون صلح،» شجنب
، همجنس گرا،  یرناپذ یخستگ ینیستحنا سفران، فعال فم

که « پوش یاهزنان س»و عضو  یفاساکن ح  یونیستضدصه
 یها یناشغال سرزم یهاعتراض عل یهر جمعه برا

 ینا یبرا»کند:  یم یادآوریکنند،  یتظاهرات م ینیفلسط
داشته باشند،  یاعتبار تییامن ظراز ن یکه سازمانده

ارتش حرف بزنند. فقط مردان  یهبلند  پا یرانبود که ام یضرور
درست به :  » یدافزا یاو م«. امضا کنند. یضهحق داشتند، عر

صلح خود را  یوبود که زنان مجبور شدند کلکت یزجهت ن ینهم
که به سود آنان ست که  یدندها فهم یکنند. و تازه بعض یجادا

ادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که م عنوانبه 
مبارزه  1990دهه  یاز لبنان در سال ها ینیعقب نش یبرا

 «کرده بود...
در آن در سال  یروزیکه پس از جنگ شش روزه و پ یحال در

 یفاتح شدت م ینگیو غزه،  نر یو اشغال کرانه باختر 1957
، 1987ال که در س یخشونت سربازان ینها ب ینیستفم یابد،

کردند و خشونت مردان در  یانتفاضه نخست را سرکوب م
اثر   درکه  یمکن یادآوریبرقرار کردند.  یکانون خانواده همانند

شوند.  یزن کشته م 25هر سال   یخانوادگ یخشونت ها
 یخاطرنشان م یکائیآمر-یلیگوالن، پژوهشگر اسرائ یاگال

مبارزه با  ایقدق ینیستیفم یلدال یناز نخست یکی»کند که 
خشونت با نقش مردانه  ینا یرابود، ز یزناشوئ یخشونت  ها

بود  یداشت. خانم گوالن پژوهشگر یو محافظ مرد هماهنگ
در  1981زنان را در سال  یبخش آموزش ینکه نخست

 کرد. یستاس یلاسرائ یدانشگاه عبر
 

 در ارتش یبرابر یصد قانون برا حدود
 
ران وفعاالن زن در ده که پژوهشگ ی، مسائل1980سال  از

دانشگاه ها رخنه  یسال گذشته طرح کرده بودند، در فضا
، دهه انقالب 1990دهه  یسال ها»دهد  یکرد. او ادامه م

زن در  یندهکه تعداد نما یبود. در حال ینیستیفم یقانون گذار
در  اما[ سه برابر کمتر از امروز بود، یلکنست ]مجلس اسرائ

از صد قانون از  یشب« بودند. ینیستفمزن  یندگانآن دوره، نما
تعرضات  یهدر اشتغال و ارتش و عل  یجمله درمورد برابر

 یشماره تلفن اضطرار یجاداست. ا یدهرس یببه تصو یجنس
 یبه خشونت ها یپاسخگوئ یکمک و پناهگاه برا یبرا

 سال. در یزدانگ یبر م یتحساس یدر افکار عموم یخانگ
را که  یلرم یسخانم آل یتکشور شکا یعال یوان، د1995

ارتش بود،   یهوائ یرویدر ن یخواهان گذراندن امتحان خلبان
 یبه رو یدرصد مشاغل نظام 92اکنون   یجه،. در نتیرفتپذ

 یش،به ده سال پ یکآنان  از نزد یسربازان زن باز است، و حت
کنند.  یفهمختلط ارتش انجام وظ یرویحق دارند که در سه ن

 یسشده، به رئ یستاس 2001در سال که  یدواحد جد یک
و نه زنان، « ژانر»مربوط به  یستاد ارتش درباره مسئله ها

که در  ینام گذار ییرتغ یندهد. ا یارائه م یخدمات مشاوره ا
که  یدهد که چگونه نهاد ینشان م  ید،رس یببه تصو 2016

ها  ینیستمحافل فم رد یجدر راس قرار دارد، از کلمه را یو
 کند. یاستفاده م

 
 یتدر عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئول ین،ا باوجود

 یهاسون، برا یگ یپشوند.سرت یگمارده م یتهاجم یها
به  یتهاجم یتانک ها یتبر انحصار هدا یمبن یمتصم یهتوج

در نوامبر  سال گذشته  «یلاسرائ یمزتا»مردان، به روزنامه 
 یمکن ی. کوشش میمما جنگجو هست»داد:  یم یحتوض ینچن
. از آن جا که فقط «یمجنگجو ارائه ده یریتصو میشهه

رسند، زنان در  یارتش م یباال ینبرد به مقام ها یواحدها
زن،  یکزنند. تا کنون، فقط  یباال درجا م یصعود به رده ها

 یژنرال یعنیارتش  یدرجه باال ینبه دوم یوائیاورنا بارب
 شد. بازنشسته 2014بعد در سال  یو اندک یافتدست 

 
به موقع اثرات قابل  ی،قانونگذار یها یشرفتپ درواقع
صورت که اختالف  ینگذارد. بد ینم یاجتماع ینهدر زم یلمس
 22کار تمام وقت،  یزن و مرد برا ینسطح دستمزدها ب یکل

 یرا در ردهء چهارم کشورها یلدرصد است که اسرائ
سازمان » یاعضا ینزنان در ب ینهطلب در زم یربرابریغ

دهد.  باوجود  ی( قرار مOECD) «یو توسعه اقتصاد یکارهم
چهل پنجاه ساله  از حزب کوالنو،  یندهنما یا،راشل آذر ین،ا

در دفتر خود که با  یرو و عضو ائتالف حکومت یانهراست م
 ینمورد الهامش مز یتشخص ینتون،کل یالریخانم ه یرتصو

 یم یشرفتزنان پ یطشرا ی،به طور کل»است ، به ما گفت: 
المقدس که پس از  یتب یشهردار یشینمعاون پ« کند.

 2008حمل و نقل که در سال  یبا شرکت ها یمناقشه حقوق
 یکه از محله ها یرا ازخطوط اتوبوس یو یپوستر انتخابات

 یم یافت،گذشتند حذف کرده بود، شهرت  یاولترااردوکس م
را کنست  یندگانچهارم نما یکبار  یننخست یزنان برا: »  یدگو
 یبانک مرکز یسفلوگ رئ یتاختصاص داده اند. کارن خودبه 

است و   یئومیبانک ل یسرئ ینوآچآم-ست، ]راکفت[روساک
مورد  یکه فقط عضو مرد دارند، به طور عموم یاحزاب نادر

 .«یرندگ ینکوهش قرار م
 
رو تعلق دارد که معتقد  یانهبه جنبش ارتدکس م یاخانم آذر 

نون ها و رسوم با جذب در جامعه قا یرانهسختگ یتاست رعا
 830با  یانجر یندارد. ا یخوانائ یونیسمبا صه یزمعاصر و ن

که   یانیدارد، جر یها مرزبند یدیحرِ  یاهزار اولتراارتدکس 
با جامعه و آموزش  یکند در حد امکان از هر تماس یتالش م

 یالمذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاص یها
آن چه  یداز جهش جد یژهاو به وکنند.  یاستفاده م

کند: او  یم یتنامد، اظهار رضا یم« ارتدکس ینیسمفم»
  یعظم یکشور، خاخام یجاداز زمان ا»دهد  یم یحتوض

اولتراارتدکس   از  یارتدکس حت یهمواره برداشت یلاسرائ
طلب بوده و  ینابرابر یار[ داشته ، که بسی]قانون مذهب لِخاه  

او با «.  مردان در نماز قائل است یرا برا یا یژهحقوق و
 یش،که از چند سال پ یدر حال»دهد  یادامه م یترضا

 یکولِچ موفق شده اند در برخ یرنظ ینیستیفم یانجمن ها
ارش ها یدآورند. امروز، در درون بِت م یدپد یقاعده ها نرمش

 یشتریها قدرت ب یسهآموزش تورات[ و کن ی]مدارس عال
، راشل فرانکل، مادر ارتدکس 2014ال در س«. »کرده اند  یداپ

حماس ربوده شده و به قتل  یکه از سو یاز نوجوانان یکی
از  یپسرش قطعه ا یدر مالءعام در مراسم خاکسپار ید،رس
مردان حق  فقطاو ادا کرد که تا آن زمان معموال  یبرا یشک د

 یفرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام ها ینا ینداشتند در ب
کار محروم  ینتوانستند او را از ا یدر مراسم نم اعظم حاضر

به گفتهء خانم « روند. یم یشاست که کارها پ ینکنند. چن
 یتارتدوکس و عضو انجمن شاهار ینیستناهالون، فم یالته

را در  یعظم یخاخام تیانحصار دول یدبا»المقدس  یتدر ب
 یانرقابت با جر یرا به رو  یهم شکسته و خدمات مذهب

 یباز کرد تا هر فرد یرو محافظه کار کمتر سختگ ییسترفرم
 یاالتکه در ا یبتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طور

 «معمول است. یکامتحده آمر
 

 کامال مردانه یها دادگاه
 

که از  یکسان یعنی یقدق یها )به معن یدیحر یاندر م حتی
که خود را   یمهست یانیترسند(، شاهد ظهور جر یخدا م

ساله، که 30 یم،ابِن بوئ ینامند. خانم راشل یم «ینیستفم»
از نادر محالت شهر که  ی،قهوه در مجتمع آلمان یدنضمن نوش

 ند،کن یرنگارنگ اجتماع م یو مذهب یکالئ یهودیانهنوز 
 یها ینیستدورتر از فم یارنقطهء حرکت ما بس»داد  یحتوض

ساکن محله ارتدوکس مشهور ِمآ  ینا«. ارتدوکس است
 یقهدق یستکه فقط ب یبا مرد یسالگ 18که در  یمرشآ

 یدانم یتمالقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدود
در  یمطالبه خواست هائ»است.  ینروشن ب یارعمل خود بس

به  یدر نمازگذار یمثال برابر ینید یها یضههء فرینزم
 یدر جنبه ها یمتوان ی. برعکس، میستن یرامکان پذ یچوجهه
 یحضور زنان در حزب ها یبرا یعنیمان  یزندگ هبییرمذغ

دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه  یبرابر یااولتراارتدوکس 
 یخواست در انتخابات شورا ی، او م2013. در سال «یمکن
 یهائ یدتهد یافتالمقدس شرکت کند، اما پس از در یتب هرش

از نصف مردان  یشازآن جا که ب»کرد. او افزود  یچشم پوش
به خاطر صرِف تماِم وقت شان به آموزش کتاب  یدیحر

خانواده کمتر شده،  یارانهکنند، و چون  یمقدس کار نم
 دکنند، اما چهل درص یکار م یکهمسرآنان به اندازهء زنان الئ

 یچرا که مشاغل  آن ها کمتر تخصص یرندگ یکمتر مزد م
آن ها سوء استفاده  ینب یداز رقابت شد یاناست و کارفرما

که در گذشته در  یساده که زنان یدهءا ینکنند. اما، ا یم
 یخانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کار یواریچارد

تر یشکه ب یدر حال«. ست یمیعظ یشرفتشکوفا شوند ، پ
کودکستان  یمرب یامجبور بودند  معلم دبستان  یدیزنان حر

 یکالئ یشوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل ها
 یننبودن عرضه در ا ینداشته باشند، کاف یبرخورد یزندگ
خود را متنوع  یالتکند که تحص یم یقها، آن ها راتشو ینهزم

در . » یشرفتهپ یتکنولوژ ینهتر بکنند از جمله در زم یقو عم
کنند و در ضمن  یمن، همه از من تشکر م یشانخو ینب

 ...«یستمکنند که خرسندند که دختر آن ها ن یاعتراف م
که در درون  یکه از چشم کسان ی،مذهب یو بندها قید
 یم یمخف یکنند،م یزندگ یوتل آو یکو الئ یغرب« حباب»

کشور که  یگرالمقدس و نقاط د یتب یمحله ها یماند، در برخ
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 یو عدم  اختالط جنس ینیستیفم «یفروتن» یقاعده ها
با  ایشود، خفقان آور است. خانم آذر یم یلتحم یشاز ب یشب
ساکن تل  یآسان است که وقت یلیخ: »یدگو یند میشخر
و  یو روامدار باش یفرهنگ یطرفدار گوناگون ی،هست یوآو

 یبه طوردلچسب یاباناولتراارتدوکس در خ یک یتماشا
ها که قاعاده  یدیگرچه نکوهش حر.« یدبه نظر آ یزاسرارآم

است،  یجبندند، را یرا به کار م یپدرساالرانه الزام یها
 ی،حکومت یچُجست که ه یتواقع یندر ا یدرا با همسئل یشهر

و دولت  ینکامل د یخواه چپ و خواه راست گرا، هرگز جدائ
 یرامر امکان پذ ینچگونه ا ی،را در مد نظر نداشتند. راست

به  یهودیان« حق بازگشت» یونیستیاست؟  چون طرح صه
)که  یلاسرائ یانگذاردر کتاب مقدس آمده، پدران بن ینفلسط

 یوندپ ینهم بودند(همواره مراقب بودند که ا یکالئ یارالبته بس
ضمانت داده  یحفظ شود و به مقامات مذهب یهودیبا سنت 
فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل  یبرا ینسب یو استقالل
ها  یتممنوع یرشاگر زنان را مجبور به پذ ینانا یشوند، حت

 کنند.
 

بدون  یداریائتالف پابزرگ که قادر نبودند  یاسیس احزاب
شدند  یردهند، ناگز یلتشک یکوچک مذهب یشرکت حزب ها
شده و در برابر شرکت  یمذهب یحزب ها ینوارد معامله با ا

 یگوناگون یو ضمانت ها یازاتامت ی،آن ها در ائتالف حکومت
بالفاصله پس از  یونکه خود بن گور یبدهند. از جمله تعهد

حزب  یاز سو یلسرائدولت ا یدر مقابل شناسائ 1947
در مورد  یمذهب یداد، حفظ نظام قضائ  یلآگودات اسرائ

  یدوران عثمان یسنت ها یراثخانواده  بود که آن هم م
، امور مربوط به 2001اگر از سال  یموسوم به ملت بود. حت

 یزن یبرق یمدن یکودکان و پرداخت نفقه در نهادها ینگهدار
 یانکه جر یخاخام یه هادادگا یرد،گ یقرار م یدگیمورد رس

  یدگیاولتراارتدوکس بر آن ها تسلط دارند، تنها مرجع رس
هستند.  حال  یهودیانثبت ازدواج و طالق  یدار برا یتصالح

باشند. در  یکامال مردانه م یدادگاه ها فضاهائ ینآن که ا
 یتوانند قاض یزنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نم یجه،نت

 ینتوانند به عنوان شاهد در ا ینم ینشوند و همچن یخاخام
نکته است که بدون  یندادگاه ها شرکت کنند. بدتر از آن، ا

 یاراخذ امت یبرا  یشوهر، که  سالح شانتاژ هولناک یترضا
 یدر دست دارد، حکم طالق )گِت( صادر نم یدرنحوه جدائ

تواند مجددا ازدواج کند  نمیزن  یرد،شود. اگر مرد طالق را نپذ
باشد، آن ها را مامِزر )حرام  یگریفرزندان د یزن دارا و اگر

پژوهشگر  ی،کدار-ینکنند. روت هالِپر یم یزاده( تلق
کند که امروزه، در حدود صدهزار  ینقل م یالندانشگاه بار ا

دست از طالق گرفتن  یاهستند که  یتیآگوناه )دربند( در وضع
را  یناعادالنه ا یطشوند شرا یمجبور م یادارند  یبر م
 .یرندبپذ
 

 یاشکِناز به امور اجتماع یها ینیستفم یتوجه بی
 

و  یجنس یضاِعمال تبع ینهءاولتراارتدوکس ها در زم توقعات
ِشِمش به طور  یتب یداداست. رو یشزنانه  رو به افزا« عفت»

. تعادل یافتدر رسانه ها بازتاب  2011در سال  یگسترده ا
فرقهء  یرواناز پ یروهمحل  با ورود گستردهء گ ینا یتیجمع
. در سال شد یروروز 1990دهه  یانیپا یدر سال ها یدیحر

دختر  یکبه  یتاداه حِرد یادگرایاز گروه بن یافراط یک، 2011
مادر پنج  یلیپو،ف یلیساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم ن 8

کرد که  یم یفتعر یخاص یجانتبار با ه یکودک کانادائ
 ی، به رو یزکه اودر آن ساکن است نِشِمش  یتمهاجمان در ب

بود، تف انداخته  و  یدوچرخه سوار یا یدناو که در حال دو
خود من که ارتدوکس مدرن هستم، »کردند.  یسنگ پرت م

بود و  یدهبودم. سر من پوش یدهکننده نپوش یکتحر یلباس ها
 یدن،زن در حال دو یک یدنشلوار کوتاه هم تنم نبود. اما د

 4 یخودرو یاو در حال رانندگ«. قبول بود. قابلیرآنان غ یبرا
قبضه « »پوش یاهمردان س»که  یهائ حلهاش ما را در م 4× 

را نشان داد که بر ساختمان  یچرخاند و تابلوهائ« کرده اند
پرسه »شلوار و  یدنپوش یتآن ها ممنوع یو بررو یزانها آو
م زنان نوشته شده بود.  خان یروها برا یادهپ یبر رو« زدن
 یمتابلوها  طبق تصم ینا یدنکش ینپائ یکه برا یلیپوف

 یبا شهردار یجدال قضائ یک، در 2015سال  در یدادگستر
که  یهنگام»پوشاند.  ینم یزسر خود را ن یگرمحل است، د

 یامدندمن ن یاریها به  یدیکدام از حر یچبه من تعرض شد، ه
اگر آن ها از خودم دفاع کنم.  یبه تنهائ یدکه با یدمو من فهم

 حفاظتدر عمل واقعا از ما  یدخواهند پدر ساالر باشند، با یم
پس از من نخواهند که زن  یستند،کار قادر ن ینکنند. اگر به ا

 «بمانم. یعمل یب یفضع
 

روزمره فقط با   یمذهب در زندگ یندهتسلط فزا مسئولیت
 یم یلرا تشک یتدرصد جمع 11که  یستاولتراارتدوکس ها ن

ها[ که  یمذهب-ی]مل یمذهب یها یونالیستدهند. ناس
جذب  ییشترهستند، مسلما ب یتمعادل ده درصد جمع یباتقر

که وقت روزانه خود را صرف آموزش  ینانجامعه شده اند. ا
کنند و مثل  یکنند، کار م یبه کتاب مقدس م بوطمر یها

روند. اما، در انجام  یم یبه خدمت سرباز یکالئ یهودیان
سرسخت بوده و دختران خود را به  یاربس ینی،فرائض د

مجبور کرده و  یدیدختران حر یربلند، نظ یدامن ها یدنپوش
دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت ها،  یجدائ

کنند.  یم یلدر ارتش  تحم یزاتوبوس ها و ن اشتی،مراکز بهد
بزرگ  یها یشرفتصحنه پ ینظام یگرچه نهادها یرا،( ز3)

هدف تهاجم موثر  ینبودند، همچن یجنس یبرابر ینهدر زم
ارتدوکس موفق  یهستند. خاخام یزارتدوکس ن یخاخام
 یکند که سربازان مذهب یلقاعده را بر ارتش تحم ینشده ا

 یزخودرو با سرباز زن  تنها نباشد و ن یکا در ی یکهنگام کش
منحصرا مردانه خدمت  یآن ها زن نبوده و در واحدها یمرب

 کنند.
 

معتقد است،  یاکه خانم آذر ینانیت با همان اطماس مشکل
مردم از نقطه  یراکرد، ز ییدتا یلزنان را در اسرائ یطبهبود شرا
 یرومندواپس گرا ن یروهایناهمگون بوده و ن ینظر اجتماع
 یادآوری یالنپژوهشگر دانشگاه بار ا یامین،بن یهستند. اورل

ر[ که در تبا ائیاشکنازها ]اروپ ی،به طور کل»کند که  یم
 یشهکنند، هم یم یشهرها زندگ یمرکز یمحله ها

شهرها  ی(،که در حوال4ها هستند ) یزراحیخوشبخت تر از م
خوشبخت تر از  یزها ن یزراحیسکونت دارند و خود م

 یرانکارناپذ یها یشرفتدرواقع، پ«. باشند یها م ینیفلسط
 می،ظا یها یدانشدن زنان در م یانحقوق و نما ینهدر زم

 یمشاهده م 1990دهه یاز آغاز سال ها یو معنو سییاس
از  یروزافزون وضع تعداد قابل توجه یثبات یگردد که با ب

و  یبرالیزاسیونل یها یاستمردم مقارن است. س یتجمع
از همان آغاز کسب قدرت در  یکودکه حزب ل یبودجه ا یاضتر

 ابا عنوان مبارزه ب 1988به کار بست، در سال  1977سال 
اتفاق افتاد که مطالبات  یشد، درست هنگام یتتقوتورم 

در اثر امواج گسترده  یدولت یخدمات اجتماع یبخش ها
شدت به حد انفجار  یثاز ح یوپیائیو ات یمهاجرت روس

 یسال ها یها یمهکه روند اسلو از ن یبود. در حال یدهرس
(، 5باال به وجود آورد ) یبا رشد اقتصاد یدوره ا 1990دهه 

 یپلماتیکد یشها به خاطر گشا ینیها و فلسط یزراحیم
امکان داد که چهار  یلبه اسرائ یطشرا ین. و ایدندد یبآس

 ینساج یدیشده و مراکز تول یساز یدست و پا، وارد جهان
 یم یمنتقل کند که در گذشته دشمن تلق یرا به کشورهائ

 یلرا که در منطقه جل یکه کارخانه هائ یمعن ینشدند. به ا
را به کار گماشته بود و در نِِقب،  ینیزنان فلسط شمال، رد

 یانرا، در اردن و مصر مستقر کند. با جر یزراحیزنان م
-ینیاز زنان فلسط ی، شمار یکارگران مهاجر خارج

و کشاورز در  یارکه به عنوان خدمتکار، دست یلیاسرائ
 یلندیخود را به زنان مهاجر تا یکردند، جا یها کار م یبوتصک

دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به نظر  نییلیپیو ف
 یناشتغال در ب یزانشد که م ینا یجه. نتیدندرس یم

زنان  یتدرصد جمع 20)که  یلاسرائ ینیشهروندان زن فلسط
اشتغال  ینرخ ها ینتر یندهند( از پائ یم یلرا تشک یلاسرائ

-نییفلسط ندرصد زنا 31. در واقع، یدآ یدر جهان به شمار م
زنان  یدرصد برا 79کار هستند، در مقابل  یدارا یلیاسرائ
 .یکالئ یهودی

 
 یامینداشت. بن یسابقه ا ی، کشور رکود ب2003سال  در
تر  یقرا عم یساختار یاقتصاد وقت رفرم ها یر، وز یاهونتان

ساختمان  ی،امور دفاع یپروا برا یکه  دولت ب یکرد. درحال
کند، بودجه  یخرج م یراستعما یها یو شهرک ساز یوارد

. در پشت ظاهر یافتکاهش  یبه طور فاحش یامور اجتماع
"Nation Start-upدولت  یل" ]ملت استارت آپ[، اسرائ
در  یاقتصاد یها یشود که در آن نابرابر یجهان م یشرفتهپ

 یککه از هر پنج خانواده،  یحد خود است، به طور ینباالتر
مادار، مبارز  یتالد. خانم ِروکنن یم یخط فقر زندگ یرخانواده ز

ست که ین یکشور یلاسرائ»کند که  یخالصه م ینیستفم
مردان  یبرا یداشت، حت یدلچسب یدر آن بتوان زندگ

سخت  یزندگ ید،بانکدار نباش یا یربگ یدی. اگر شما عایهودی
 یاز سه راه بر زنان ضربه م یدولت اجتماع ینابود«  است.

شبکه مهد کودک که به مادران زند. ابتدا با خراب تر شدن 
وقت. فقط  یمهداد کار کنند، دست کم  به صورت ن یامکان م

سال به مهدکودک  3کودک کمتر از  یلیونم یمدرصد از ن 20
کنند. سپس، با  یم یداراه پ یدبگیرو سوبس یدولت یها
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مادران مجرد که  یخانواده، از جمله برا یکاهش کمک مال
درصد از  81کرد.  یم یلرا تکم وقت آنان یمهدستمزد کار ن

خط فقر  یرز نچهارم آنا یک یکنند، ول یمادران مجرد کار م
 ی،مناسب دولت یکنند. سوم، با حذف شغل ها یم یزندگ
، 1980دهه  یکه در آغاز سال ها یصورت که در حال ینبه ا
کردند، در سال  یدولت کار م یدرصد زنان شاغل برا 70

 درصد بود. 17، تعداد آن ها فقط 2013
 

 یدهرا ناد یانحطاط ینها توانستند چن ینیستفم چگونه
 یونکالِو، پژوهشگر دانشگاه بن گور-داهان یتهانر   یرند؟بگ

 یآچوت یزراحیم ینیستیِشوا و عضو گروه فم یئردر ب
شد تا درست  یستاس 1999که در سال «( خواهر من)»
ن زنا یعنی یبرالل ینیسمفم یها«فراموش شده» یازهاین
زنان مهاجران  یزو ن ی، بدو ینی، فلسط اتیوپیائیو  یزراحیم

در :»دهد که  یم یحرا بازتاب دهد، توض یقائیآفر یکشورها
زنان  یژهبه و یلیاسرائ ینیستفم یگروه ها یننخست یانم

از همه بودند.  یشترمتوسط و باال ب یا شکِناز، زناِن طبقه ها
 و یخبگان نظاممشهور آن ها زنان و دختران ن یچهره ها

ستاد  یشینپ یسدختر رئ یان،دا یائِلبودند. از جمله  یاسیس
. او که یانطراز اول کشور، موشه دا یاستمدارارتش و س

به زنان  یشترطرفدار صلح فعال بود، ب یاغلب در جنبش ها
 یزراحیزنان م یپرداخت تا به مسائل اجتماع یم ینیفلسط

از  یشهو هم دادند یم یلتشک یزرا ن یتکه نصف جمع
او «. نخبگان اشکناز رنج برده اند یو پدرساالر نژادپرستی

 یکاهش کمک ها یهعل یجنبش اعتراض»دهد که  یادامه م
از روشنفکران اشکناز  یکیرا نه  2003در سال  یاجتماع
کرد که در  یم یتهدا یزراحیکنافو، مادر مجرد م یکیبلکه و
 یم یور زندگجنوب کش یرامون، شهرک کارگر یتزپهمحله م

 یافتی،. او پس از اطالع از نصف شدن کمک خانواده در«کرد
 یتکند تا اعتراضش را در ب یم یمائیراهپ یلومترک یستدو

کند که  یم یبرساند. او جمع بند یاهوالمقدس به گوش ناتان
 یبرابر یاشکناز خوشحال اند که برا یها ینیستامروز فم»

 تلمود یوزش و بررسخاخام شدن، آم ی،معنو یها ینهدر زم
هنوز در مرحله مبارزه در  یزراحیکنند. زنان م یمبارزه م

 یجهان یرانگریو یهعل یو اجتماع یاقتصاد یها ینهزم
 یاشغل، مسکن  یافتنو  یلکسب امکان تحص یشدن، برا

 «مناسب هستند. یکمک ها یافتدر
 

 یقدرت یلکه اسرائ یتا زمان»مادار معتقد است که خانم
 یمهجنگ ن یت، در وضع یقوم گرا و استعمار ،یلیتاریستم

 یگرخواهد بود و امور د یتیبا مسئله امن یتبماند، اولو یدائم
 ینیستی،فم ی،(، مسائل اجتماعیستز یط)مح یاکولوژ یرنظ

 همجموع ینا«. قرار خواهند گرفت یتدر درجه دوم اهم
است که رفاه  یانکامال نما یوقت یژهو« قلعه محاصره شده»

 یرد،گ یدر تناقض قرار م یمامستق یتیامن یبا ارزش هازنان 
زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در  یمثل امور تعرض جنس

 ینه،زم ینافتضاح در ا ینمحکوم شده اند. آخر یدادگاه جنائ
سال  در یبه سرهنگ یساوفِک بوچر یپتنزل درجه سرت

 افسر در ینپس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. ا 2016
مورد توجه قرار گرفته 2002در سال « سنگر» یاتعمل یانجر

 یدفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوِهم حت یانبود. در جر
 یسبوچر یپجسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرت

به بِتسابه،  یکرد که پس از تعرض جنس یسهرا با داوود مقا
خالصه  ماند. خانم مادار یم یباق یلهمچنان پادشاه اسرائ

 یقهرمان مل یککه متجاوز باشد،  یناز ا یشاو پ»کند:  یم
 «.است

 
 "یدآشپزخانه نگذار یزم یرو ی"سالح

 
از  یگرینمونه د یزناشوئ یبه خشونت ها یاسیس برخورد

ست.  یتیامن یتبا اولو یسهزنان در مقا یهقض یزشمردنناچ
از ماموران بخش  یاریموجب شده که بس  یستیترور یدتهد

 ینآنان ا یاسلحه گرم همراه داشته باشند. گاه یخصوص
 یسال ها ینبرند. ب یهمسر خود به کار م یهسالح را عل

 یننفرشان زن بودند، بد 18و سه نفر که  ی، س2013و  2002
با  ینیستیکشته شدند. سرانجام پس از کارزار  فم یبترت

در سال  یقانون ،«یدآشپزخانه نگذار یزم یرو یسالح»شعار 
کند که از  یافراد را مجبور م ینکه ا یدرس یببه تصو 2013

 هاکنند. پس از آن تعداد کشته  یحمل سالح در خانه خوددار
گذرا بود: پس از  یکار، پرانتز ینا ی. ولیدبه صفر رس

،  حکومت دوباره مسلح 2015در سال « انتفاضه چاقوها»
کنست  2016کرد و در مارس  یقها را تشو یلیشدن اسرائ

را لغو کرد. به  یادشدهگذراند که  قانون  یا یحهس[ ال]مجل
زنان کتک خورده را بر  ینفلسط-یلعالوه، کشمکش اسرائ

 – ینیزنان فلسط یژهدهد. به و یقرار م یدوراه رس
 یکهستند،  یتدرصد جمع 10که  ینبا وجود ا یلی،اسرائ

و  2009 یسال ها یندهند که ب یم یلرا تشک یچهارم زنان
 یدترد ینانت همسران شان کشته شده اند. ابه دس 2013

که در  یمراجعه کنند. هنگام یسبه پل  یتشکا یدارند که برا
 یجنبش الفنار )"فانوس"( را  برا ینی، زنان فلسط1994سال 

به راه انداختند، آن ها را  «یناموس یتجنا» یشکستن تابو
 یرزنان، نظ یاجتماع یخائن خطاب کردند. مشکالت اقتصاد

شوند. رسانه ها   یم یتلق یثانو یامر یجنس یها تعرض
دنبال کردند که  یخانم کنافو را تا روز یاعتراض یمائیراه پ
عنوان بزرگ روزنامه را به  ینیفلسط یسوءقصد انتحار یک

مسئله مادران مجرد را به گور  یجهخود اختصاص داد و در نت
 .یاوردندبه دست ن یزچ یچسپرد و آنان ه

 
 یندشوار است، ا یلزنان در اسرائ یطشرا شرفتیپ ییدتا اگر

دارد که در مدنظر قرار گرفته  یبستگ یزن یارهائیامر به مع
را  ینرود، بخت ا یم یکه به خدمت سرباز یشده اند. زن
فراهم آورد، اما  یشکوفان یحرفه ا یندهخود آ یدارد که برا

 یشکم و ب یمواجهه با شکل هائ  یاددر ضمن با مخاطرهء ز
 یکشود. بنا بر  یروبرو م یزن یجنس یاز تعرض ها یموخ

زن، مورد  ینظام 8از  یزن نظام یک، 2013گزارش مجلس در 
از  ینهمچن ی،زن ین. چنیرندگ یقرار م یتعرض جنس
 یچشم پوش یزن یلجامعه اسرائ یلیتاریسمم یهاعتراض عل

 هم دارد ؟ یگریانتخاب د یاکند. آ یم
 

نبود که بزرگ  یتصادف»ه دهد ک یم یحسفران توض خانم
« اسلو یسال ها»زنان در دوران  یقانون یها یشرفتپ ینتر

جامعه به دست آمد. در آن دوره،  یشدن نسب یرنظامیو غ
درواقع، « صحبت کرد. یت،از امن یرغ یشد از مسئله ا یم

 زرهزنان را با مبا یرهائ یاز زنان، مبارزه برا یاریفعاالن بس
خانم سفران، دو  یدهدانند. به عق یاشغال مترادف م یهعل

که پسر او به  یاست. هنگام یمبارزه از هم ناگسستن
اعالم کرد که  یا یانیهرفت، با انتشار ب یم یخدمت سرباز

 پسرش را نخواهد شست. ینظام یلباس ها
 

 مقاله: یاصل عنوان
 

La sécurité nationale plutôt que l’égalité des droits 
L’émancipation contrariée des israéliennes, Laura 

RAIM 
 

 ها: پاورقی
 
 1- 

Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens », 
Le Monde-diplomatique, aout 1995. 

 
 سازمان ملل متحد. یتو بخش جمع یبه گزارش بانک جهان – 2
 
3 – Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes 

en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013 
 
است که   یهودیانی یدننام یبرا یزراحیواژه م یلدر اسرائ – 4

که در  یهودیانی یدننام یتبارشان در جهان عرب  است و سفاراد برا
 رود. یاخراج شده اند، به کار م یاقرن پانزدهم  از اسپان

 
که  ینیانو فلسط یلاسرائ ینامضا شده ب یدهامجموعه قراردا – 5

و غزه  یدر کرانه باختر یخودمختار یجیتدر یجادا یو قاعده ها یختار
 کرد. یم یینرا تع

 
 2017نوامبر  یپلماتیک،د لوموند
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 تلویزیون برابری گهیآ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۴برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 

 ۲۰۱۷از اول ژوئن  "ساعته تلویزیون "دیدگاه

به جای ماهواره هات  ۱۳۹۶خرداد  ۱۱برابر با 

 پخش می شود. برد مجددا از ماهواره یاه ست 
 

 مشخصات ماهواره :

 

Satellite Yahsat ماهواره یاه ست           

Frequency 11766     ۱۱۷۶۶فرکانس         

Polarization Vertical عمودی            

Symbol rate 27500      ۲۷۵۰۰سمبل ریت  

   FEC 5/6                     ۶/۵اف ای سی   
---------------------------------------------------- 

 

 پخش برنامه های تلویزیون برابری: ساعت
 

پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ) ساعت ده  -۱

صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای 

مرکزی ( بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت 

ایران ) ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس  و هفت 

 صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی ( 

) ده صبح  یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران -۲

بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ( 

 بازپخش این برنامه : دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران 

) ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه 

 بوقت اروپای مرکزی (

 

 اینترنت :
 در صورت عدم دسترسی به تلویزیون ماهواره ای ،

 برنامه های تلویزیونمیتوانید از طریق اینترنت نیز 

 برابری را مشاهده کنید .

بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سایت تلویزیون  -۱

 دیدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال . ویز " 

 

www.didgah.tv   

www.glwiz.com 
 

تلویزیون برابری  -به صورت آرشیو ، در سایت رادیو  -۲

 نیز سایت راه کارگر :و 

 

www.radiobarabari.com 

http://barabari.tv 

www.rahekaregar.com  
 

بیندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند که سالی  توجه :

بطور ناهمزمان در ایران ،  –در پائیز و بهار  –دو بار 

اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که البته هر 

بار پس از چند هفته ، ساعات این سه منطقه یکسان می 

 شوند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 تلویزیون برابری -سایت رادیو 
 

www.radiobarabari.com 

 http://barabari.tv 

 

 ایمیل تلویزیون برابری        

info@barabar.tv                     

 

  تلفن پیام گیر تلویزیون برابری 

 

49 – 511- 2617492     

 

از طریق سه شبکه همچنین میتوانید 

اجتماعی یوتوب ، گوگل پالس و فیس 

بوک ، برنامه های  برابری را مالحظه 

 کنید .

 

  
http://www.youtube.com/user/

RAHEKAREGAR/videos  

 

 فیس بوک برابری  

https://www.facebook.com/Rah

karegare 

 

 Google+  گوگل پالس

https://plus.google.com/104256

247512155762888/posts 

 

 شبکه تلگرام

https://telegram.me/barab

aritelevision 

 

http://www.didgah.tv/
http://www.didgah.tv/
http://www.radiobarabari.com/
http://www.radiobarabari.com/
http://www.rahekaregar.com/
http://www.rahekaregar.com/
http://barabari.tv/
mailto:info@barabar.tv
mailto:info@barabar.tv
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http://www.youtube.com/user/RAHEKAREGAR/videos
http://www.youtube.com/user/RAHEKAREGAR/videos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://rahekaregar.com/maghalat/2011/11/29/valsterit.pdf&content=%20%20%20%20جلسه%20بررسی%20اقتصادی%20–%20اجتماعی%20جنبش%20وال%20استریت%20در%20دانشگاه%20تهران%20%3cbr%3eبدیل%20ما%20سوسیالیسم%20است!
https://www.facebook.com/Rahekaregar
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https://plus.google.com/104256247512155762888/posts
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